DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS PARA APRESENTAÇÃO DE ACORDO COM O DIA
04/10/2019 (SEXTA- FEIRA) - 13h30min às 15h10min E 16h20min às 18h
ÁREA

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

CIÊNCIAS DA SAÚDE

CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

CIÊNCIAS HUMANAS

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

ENGENHARIAS

NÚMERO DO
TRABALHO

TÍTULO DO TRABALHO

79

Fotossíntese visível

87

Bitucas de cigarro: um problema com solução

97

A exploração animal na indústria de cosméticos.

107

Extração do limoneno presente em óleo essencial de bergamota visando sua utilização como agente antibacteriano

108

Uma análise sobre o comportando dos jovens a respeito do lixo eletrônico

114

Desenvolvimento de microrganismos patógenos e suas influências

116

Dispositivo para minimizar atropelamento de animais silvestres na rodovia rs-040 nos trechos km 12 e km 64

138

Plantas medicinais

143

Comedouros recicláveis: uma ação prática e sustentável de auxílio aos animais de rua

146

Cultivo axênico do cogumelo comestível pleurotus ostreatus (shimeji) em substratos derivados de resíduos vegetais encontrados na região da serra gaúcha

152

Energia limpa através de biomassa

157

Mortandade de abelhas

161

Mutação genética humana evolutiva

166

Hidroponia em prédios públicos em desuso

176

Decomposição humana em diferentes tipo de clima e solo

180

Análise do uso da cafeína como mecanismo de controle do fungo botrytis cinerea

1

A relação dos pais com seus filhos quando o assunto é depressão e os possíveis caminhos para enfrentar esse grave problema de saúde pública

6

Micose na pele

7

Compulsão alimentar e bulimia

11

Os quatro pilares para uma vida saudável

16

Motivação para adquirir vícios

17

Gravidez na adolescência

18

Castração de animais domésticos

19

Desnutrição em Caxias do Sul

20

Atividade Física: Motivações para sua procura

21

Obesidade na adolescência

22

Síndrome de down

23

O autista na escola

24

Insônia e vida social

25

Anorexia

27

Automutilação

75

Importância da atividade física

77

Prejuízo do consumo excessivo de açúcar

132

Psicanálise

134

Calistenia

137

Baby blues e depressão pós parto: as doenças silenciadas do puerpério

164

Radioatividade: descartação do lixo nuclear

195

Perda de visão

30

Desmatamento no brasil

64

Remoção de petróleo a partir do óleo da semente da uva

101

Energia solar

106

A influência do raciocínio lógico matemático no desenvolvimento cognitivo e rendimento escolar

142

Nanoencapsulação de citronelal em poliácido lático

149

Matéria escura

150

Tabela periódica e a introdução em metodologia científica

156

Desenvolvimento de jogos eletrônicos (videogames)

53

A importância do braille para uma inclusão social da pessoa com deficiência visual

72

Chernobyl

73

Uso de tecnologias digitais pelos adolescentes e suas interferências na relação familiar

91

Festa da Uva: opinião e conhecimento do público

93

Abraço: defendendo gerações da falta de afeto.

119

Personalidade: etapas de sua formação

155

Posto, logo existo

158

Karl marx

160

A ansiedade na sociedade

187

Violência escolar

190

Como transformar um paraíso em um inferno

198

Desigualdade social em Caxias do Sul: 50 anos atrás e a atualidade

203

Governos totalitários

216

Ensino passivo e ativo: como aprender de maneira mais interessante

217

Filosofia e a autonomia: transformação existencial

218

Videogames e história

222

Filosofia e games

12

Avaliemedic: site avaliador de atendimento e higienização em estabelecimentos que dispõem de consultas médicas privadas

33

Animais de rua

39

Assassinatos no bairro reolon e seus reflexos na vida dos seus moradores

67

Sustentabilidade reciclável

68

E se fosse só você

78

Como foi inventado o primeiro carro

112

Casinha de animais reciclável e antirruído

173

Serial killers

179

Segurança na internet - construção de jogos e atividades pedagógicas

201

Reestruturação produtiva e força de trabalho frente à inovação tecnológica na indústria 4.0

211

Preconceito religioso

212

Alternativas para gerar receita sem cortes

62

Lançamento de foguetes de garrafas pet

65

Utilização de bagaço de uva para obtenção de borracha sustentável

121

Estratégia para substituição da poliamida na confecção de redes de pesca

123

Plano cartesiano

124

Realidade aumentada

165

Bengala eletrônica

188

Motores no mundo automotivo: evolução e perspectivas

192

O emprego de novas tecnologias na otimização da produção de energia eólica

ENGENHARIAS

LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES

197

Ímãs de neodímio: fabricação e aplicações

200

Biofilme plástico produzido a partir de pectina e cloreto de cálcio

229

Análises metalográficas visando a participação feminina na metal mecânica

133

Tradicionalismo gaúcho

136

Influência da música na concentração

178

Neurociência aplicada à linguagem áreas funcionais do cérebro que atuam do aprendizado de uma nova língua

193

Cérebros bilíngues

207

A tecnologia como aliada da leitura: desenvolvimento de um aplicativo para a biblioteca da escola

225

Divulgação botânica através da arte

05/10/2019 (SÁBADO) - 08h20min às 10h E 10h20min às 12h
ÁREA

NÚMERO DO
TRABALHO
8

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

34

Aquecimento global: uma preocupação necessária

40

Conhecimento em prol da mitigação da poluição marinha

46

Consequências da utilização do glitter

54

As plantas medicinais e suas propriedades

57

Os preceitos mostrados na série de investigação criminal são uma realidade da ciência forense?

58

O que os consumidores podem fazer para diminuir a exposição dos agrotóxicos presentes nos alimentos?

102

Oceanos de plástico

105

Abelhas: importância ecológica, cultivo e preservação

181

ECOESCOLA: pequenas ações em prol do meio ambiente

182

A produção de modelos anatômicos relacionados ao corpo humano

183

Levantamento da biodiversidade florística da escola municipal de ensino fundamental guerino zugno e seu entorno, com ênfase em espécies nativas

184

Jogos de educação ambiental: fauna e flora nativas do rio grande do sul

186

Queimadas na amazônia e suas consequências para a biodiversidade

194

Compreendendo o instinto animal

196

Sustentabilidade doméstica

214

Ação das bitucas de cigarro sobre o desenvolvimento da alface

3

CIÊNCIAS DA SAÚDE

CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

CIÊNCIAS HUMANAS

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

TÍTULO DO TRABALHO
Mofo: conheça e combata

Creme de babosa para a pele

45

O lsd e seus efeitos alucinógenos

47

Tiques nervosos como resultado de impulsos nervosos

56

Conhecimento de estudantes e professores do ensino médio do colégio madre imilda acerca do transtorno de bipolaridade

60

A Síndrome Vasovagal e seu diagnóstico

69

Saúde física x saúde mental

80

Benefícios do uso do creme de hidratação

94

Permita-se

96

O gengibre no tratamento medicinal popular: benefícios para o organismo humano

103

O movimento antivacina e suas ameaças

110

Morcegos

125

Peeling intradermal

144

Diabetes tipo 1 e 2

159

Análise das condições de trabalho dos policiais militares no rio grande do sul

167

Iridologia: um diagnóstico complementar

168

Sistema digestório

170

Peste negra

215

A influência da música nos sentimentos humanos

224

Ansiedade: crise de ansiedade na adolescência

228

Custo beneficio da industria 4.0

230

A coisa mais mortal do mundo pode salvar sua vida: aplicação de bacteriófagos no tratamento de infecções bacterianas.

82

Lixo espacial

171

Energia eólica

175

Irrigador autônomo

189

Construção de um espectrofotômetro vis digital de baixo custo

209

Dimensões extras e sua relação com os buracos negros para estudantes do ensino médio

219

Matrizes energéticas

223

Lógica na escola

227

Trans4u

233

Roda d’água

4

Crianças com transtorno de espectro autista

5

Efeitos da fobia no corpo humano

10

Redes sociais e a influência na vida dos jovens

13

Dependência digital na adolescência

15

Hipnose e seus benefícios no cotidiano das pessoas

28

Feminicídio: conhecer pra prevenir

29

As diferentes formas de assédio enfrentadas pelas mulheres no universo escolar

35

Constelações e sua influência no comportamento dos signos

36

O desastre núclear de chernobyl

37

Bairro reolon: possíveis melhorias a serem feitas na visão dos seus frequentadores

38

Games: curiosidades, criação e influência

126

Posicionamento das mulheres na sociedade atual

127

Relações sociais dos adolescentes

128

Problemas na educação - um estudo de caso

145

Principais formas de preconceito enfrentados por homossexuais ao longo da história e na sociedade contemporânea

147

Uma ajuda alternativa

151

Isolamento social

154

O caso joão de deus: a violência sexual não é o único abuso

83

Cartilha para autistas: um recurso que visa facilitar o convívio social e alfabetização no meio escolar

84

Popularidade do jogo “free fire” entre os adolescentes

85

Avaliação dos tipos de aprendizagem e como os alunos estudam em uma escola pública

89

Jogos online: um estudo comparativo

92

Desvalorização do esporte feminino no país e no mundo

99

Patinetes elétricos: uma nova forma de mobilidade urbana

115

Daltonismo e seus probelmas sociais

117

Psicoterapia: ansiedade na adolescência

122

Empregativo: uma ferramenta para busca de vagas de emprego e qualificação profissional em Caxias do Sul

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

ENGENHARIAS

LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES

163

Uma avaliação do futebol feminino

172

Saúde mental de negros no brasil: uma psique afetada pelas estruturas sociais de opressão

174

CNC TO LIFE

202

Estudo sobre as propriedades e processos de fabricação de rolamentos

204

O uso da simulação do processo de fundição na busca por qualidade de fundidos

205

Proteção automotiva

206

Solidificação scheill de ligas de alumínio hipoeuteticas

208

Fabricação de carros elétricos

213

Duralumínio: propriedades e aplicações

221

ECO IF: campus sustentável

226

Turbulência que gera energia

231

Influência da microestrutura na corrosão de aços carbono

234

Metalurgia do pó: estudo sobre a compactação de moldes acima de 15 kg

235

Aplicação do lanternim como revestimento na indústria

238

Análise comportamental dos metais no espaço

239

Proposta de implantação de um sistema de gestão ambiental em uma indústria metalmecânica

76

Como surgiu o alfabeto brasileiro

81

Surgimento da música

90

Pichações e grafite: uma análise do bairro

95

A romantização do ciúme nos relacionamentos entre os jovens: do ciúme as relações abusivas

109

E-book x livro impresso: uma análise do perfil leitor dos adolescentes

