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RESUMO 
Os níveis de metais no ambiente aquático têm crescido nos últimos anos, devido principalmente 
ao aumento das atividades industriais e ao despejo inadequado de seus rejeitos, o que acarreta 
a poluição do ambiente e, consequentemente, prejudica a vida dos seres vivos, que necessitam 
de água potável para sobrevivência. A biorremediação, técnica ecológica e de baixo custo, que 
utiliza plantas e seus microrganismos associados, para despoluição desses ambientes, tem 
demonstrando ser uma alternativa eficiente. As macrófitas aquáticas já demonstraram em 
diversos trabalhos resistência a metais variados, incluindo chumbo e cádmio. Porém poucos 
trabalhos tem se dedicado ao estudo da interação entre planta-microrganismo para uma melhor 
eficiência da biorremediação de metais. Assim, o objetivo da presente proposta é avaliar a 
resistência aos metais chumbo e cádmio em bactérias promotoras do crescimento vegetal 
isoladas da planta aquática Typha domingensis. Para isso, foram estabelecidas parcerias com a 
UENF, que cedeu o material biológico que será utilizado no trabalho, e a UFF Campus Volta 
Redonda, que disponibilizou seus laboratórios para a realização dos experimentos. Sendo assim, 
serão realizados ensaios de concentração inibitória mínima (CIM), com vinte bactérias 
promotoras do crescimento vegetal isoladas de Typha domingensis, utilizando concentrações 
crescentes dos metais chumbo e cádmio para selecionar as bactérias mais resistentes aos metais 
em cultivo no meio DYGS sólido. Posteriormente, as bactérias selecionadas como mais 
resistentes serão submetidas ao ensaio de CIM em meio líquido, para avaliação dos efeitos dos 
metais sobre as células. Neste sentido, as amostras serão preparadas a fim de determinar a 
absorção dos metais durante os ensaios. A partir do desenvolvimento desse projeto, espera-se 
que as bactérias resistam a elevadas concentrações dos metais, auxiliando futuramente no 
processo de biorremediação do ambiente aquático. 
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RESUMO 
A Análise Real é uma das disciplinas obrigatórias dos cursos de Licenciatura em Matemática. É 
uma matéria que aborda um conteúdo bastante técnico, denso e com teor da chamada 
matemática pura. Por vezes os licenciandos perguntam o porquê de esta cadeira fazer parte do 
curso. De forma geral, os cursos de Análise Real buscam que os estudantes aprendam os 
fundamentos da matemática segundo o rigor moderno, desenvolvam habilidades de 
demonstração e argumentação lógica e conheçam os principais teoremas da análise matemática 
na reta. Seus objetos de estudo são os teoremas tradicionais e o curso é desenvolvido 
estudando-se os conceitos e ferramentas necessárias para demonstrar tais teoremas e, é claro, 
estudando-se as demonstrações em si. Ocorre que diversos conceitos, propriedades e 
resultados estudados na matemática do Ensino Básico têm relação direta com conteúdos de 
Análise Real. O estudo de vários objetos matemáticos é feito no Ensino Básico apenas de forma 
intuitiva, deixando a desejar sob o ponto de vista formal, do rigor matemático. Como por 
exemplo, o conceito de número irracional, o número pi e o número de Euler, o conceito de 
potências de expoentes irracionais e as definições das funções trigonométricas através do 
comprimento de arco. Os conteúdos da Análise Real podem explicar de forma rigorosa conceitos 
estudados no Ensino Básico. No entanto, essa relação entre a Análise Real e a matemática do 
Ensino Básico usualmente não é feita nos cursos de Licenciatura em Matemática. Acreditamos 
que abordar a Análise Real fazendo a relação de tal matéria com os conteúdos do Ensino Básico 
pode proporcionar ao futuro professor de matemática um sólido entendimento dos conceitos 
que ele abordará. Acreditamos que os licenciandos podem aprender os fundamentos da 
matemática segundo o rigor moderno, desenvolver habilidades de demonstração e 
argumentação lógica e conhecer os principais teoremas da análise matemática na reta, tendo 
como objetos de estudo conceitos estudados no Ensino Básico. Assim, este projeto tem os 
objetivos de: experimentar uma condução da disciplina de Análise Real de forma que os tópicos 
centrais sejam as demonstrações, definições e construções de conceitos estudados no Ensino 
Básico; avaliar tal condução; propor melhorias; e, por fim, sugerir um plano de curso para a 
disciplina Análise Real na Licenciatura em Matemática que privilegie as construções rigorosas, 
definições e demonstrações de conteúdos do Ensino Básico tendo como ferramentas os 
teoremas tradicionais da Análise Real ao invés de privilegiar esses teoremas e deixar de lado, ou 
citar superficialmente, a relação entre a Análise Real e o Ensino Básico. 
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RESUMO 
Este projeto tem por objetivo principal elaborar propostas para o ensino de física com materiais 
de custo reduzido, simuladores computacionais e programa de análise de movimento para aulas 
de física no ensino médio e superior. As atividades propostas serão desenvolvidas em duas 
frentes principais: Confecção e utilização de materiais de baixo custo com uso de simuladores 
computacionais e programa de análise de movimento. Os materiais de custo reduzido a serem 
utilizados são painéis fotovoltaicos e uma bobina de Tesla desenvolvida por alunos bolsista PIBIC 
campus Volta Redonda para o ensino de tópicos de física moderna e eletromagnetismo. Serão 
montados também dois equipamentos: um relógio de luz para medida experimental da 
velocidade da luz e um gerador de ondas estacionárias. A partir destes materiais serão 
elaboradas propostas didáticas fundamentadas nas linhas pedagógicas CTS e ensino por 
investigação para o ensino do efeito fotovoltaico, ondas estacionárias, ondas eletromagnéticas 
e conversão de energia. As simulações computacionais serão utilizadas como recurso didático 
para auxiliar nos fenômenos abordados nas propostas. Será elaborada também uma proposta 
didática para a medida experimental do valor da gravidade em sala de aula através da análise 
do movimento de queda de um corpo próximo à superfície da Terra. Após a aplicação, o impacto 
e os resultados possíveis serão analisados e socializados através de apresentação de trabalho e 
redação de artigos científicos a serem submetidos ao Simpósio Brasileiro de Ensino de Física e 
Encontro Estadual do Ensino de Física. 
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RESUMO 
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RESUMO 
A poluição do ar, além de causar danos à saúde humana, à fauna, à flora e aos materiais em 
geral, vem ainda sendo considerada por muitas nações como o principal agente de degradação 
ambiental em nosso planeta. Os problemas causados pela poluição do ar devem ser 
preocupação de todos, e particularmente torna-se relevante um esforço no sentido de levar as 
discussões relacionadas a tal problemática para as escolas. O presente projeto tem como 
objetivo principal a amostragem e análise da poluição atmosférica na cidade de Volta Redonda 
utilizando-se um aparato de medição possível de ser reproduzido em escolas de ensino médio. 
Esta temática é de particular interesse na cidade de Volta Redonda, uma vez que a cidade está 
estabelecida ao redor da maior siderúrgica da América Latina. Os impactos ambientais da 
indústria são desta forma sentidos no cotidiano dos moradores da cidade. Foi desenvolvido e já 
testado com sucesso através do presente projeto um medidor de vazão de ar e também um 
medidor de densidade de material particulado coletado no filtro. O medidor de vazão, do tipo 
Venturi, foi construído com materiais de baixo custo. O medidor de densidade de partículas, 
opera baseado no método da opacidade. Um plano de amostragem e análise de dados coletados 
já está estabelecido e precisa ser executado ao longo de um período mais longo, de forma a 
captar informações em diferentes localidades e também em deferentes condições atmosféricas. 
Espera-se amostrar e analisar material particulado atmosférico ao longo do ano e correlacionar 
os níveis da qualidade do ar com a mudança das condições atmosféricas, como ventos e níveis 
de nebulosidade. Além disso, as medições obtidas com o aparato didático serão comparadas 
com instrumentos profissionais para se avaliar seu nível de confiabilidade. Serão ainda buscadas 
parcerias com escolas da cidade para que os alunos de tais escolas juntamente com professores 
realizem amostragens e análise da qualidade do ar reproduzindo a metodologia desenvolvida 
em nosso projeto. Esperamos que outras escolas da região do entorno da siderúrgica também 
realizem as amostragens e análise da qualidade do ar. Desse modo será possível lançar as 
sementes para a criação de uma rede escolar de monitoramento ambiental na cidade de Volta 
Redonda. 
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RESUMO 
Neste projeto, o aluno deverá trabalhar os axiomas, postulados e proposições do livro 1 de 
Euclides, de forma a torna-los mais compreensível para um aluno do ensino médio. Com o auxílio 
do professor orientador, as diversas demonstrações serão esclarecidas através do uso de uma 
linguagem mais atual. Manteremos os raciocínios geométricos de Euclides, pois acreditamos 
serem indispensáveis para o bom pensamento geométrico. Pretende-se, ao término deste 
projeto, ter uma apresentação moderna do Teorema de Pitágoras, incluindo sua demonstração 
no estilo de Euclides. 
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RESUMO 
Este projeto visa dar continuidade às atividades de pesquisa em andamento no campus Volta 
Redonda sobre as potencialidades da Astronomia na escola bem como a preparação dos futuros 
professores de Física que poderão adquirir experiência em atividades práticas na área de 
Astronomia. O projeto “Astronomia na escola: contribuindo com a formação de professores da 
região sul-fluminense” tem alcançado importantes resultados no âmbito da pesquisa em ensino 
de astronomia e também na formação dos estudantes de Licenciatura em Física da instituição. 
No último ano, os alunos (bolsistas e voluntários) participaram de uma pesquisa observacional 
realizada em conjunto com outra instituição de ensino, no Observatório do Pico dos Dias (OPD), 
gerenciado pelo Laboratório Nacional de Astrofísica (LNA). O objetivo central da pesquisa no 
observatório é determinar o período de ciclo de dínamo e conhecer a atividade superficial de 
estrelas do tipo M. Os integrantes do projeto puderam realizar observações, coletar dados a 
partir da técnica de espectroscopia e analisar os resultados. Como podemos notar, são poucos 
os cursos de licenciatura em Física que oferecem disciplinas ou atividades voltadas à 
Astronomia. Portanto, a renovação deste projeto se torna importante para a continuidade da 
pesquisa e também da formação do licenciando. Pretende-se dar continuidade às missões de 
observação a fim de finalizar esta primeira parte da pesquisa. Com o conhecimento adquirido 
nas observações, foi elaborado um minicurso com o título “Exoplanetas – uma viagem além do 
sistema solar”, que foi ministrado no Primeiro Dia da Astronomia do campus Volta Redonda, no 
qual participaram alunos do curso de licenciatura em física e professores de física da rede 
pública e particular de ensino. O próximo passo na continuidade da pesquisa será avaliar como 
evolui o conhecimento em Astronomia de alunos ingressantes no curso de licenciatura em Física 
do Instituto Federal campus Volta Redonda. O referencial teórico utilizado para analisar esta 
evolução será a Teoria de Campos Conceituais, desenvolvida por Gérard Vergnaud. 
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RESUMO 
O objetivo do presente trabalho é a criação de um espaço de Co-work e Empreendedorismo 
integrado em Automação, Metrologia, Eletrotécnica, Física e Matemática, a fim de gerar um 
campo fecundo de articulação entre tecnologia, prática pedagógica e empreendedorismo. No 
contexto do Instituto Federal do Rio de Janeiro campus Volta Redonda que oferta os cursos 
técnicos em automação industrial, metrologia, eletrotécnica e os cursos de licenciatura em 
Matemática e Física, com docentes capacitados, know how das diferentes áreas, produzindo 
trabalhos de conclusão de curso cada vez mais inovadores, com ações isoladas de tecnologia, 
percebeu-se a necessidade de um ambiente que pudesse integrar tanto os alunos quanto os 
docentes. Questões relacionadas ao Marco Legal da Inovação, por meio do incentivo a criação 
de Start Up e Empresa Júnior motivaram o presente trabalho. Os resultados esperados são 
melhoria no Ensino-Aprendizado devido a aplicabilidade da teoria na prática, incentivo da 
prática inovadora e empreendedora por meio de palestras e oficinas no Instituto, proporcionar 
estágios e empregos no Sul Fluminense, aproximar as empresas da Região Sul Fluminense do 
IFRJ por meio de convênios e principalmente se tornar uma Instituição de Ensino diferenciada e 
exemplo em Inovação na Região. 
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RESUMO 
O presente projeto visa fornecer aos estudantes envolvidos uma compreensão mais profunda a 
respeito dos processos físicos que ocorrem no cérebro humano durante as atividades neurais. 
Os estudantes terão de estudar, a fundo, o funcionamento de neurônios com enfase nas 
propriedades físicas desse funcionamento. 
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RESUMO 
O trabalho consiste em uma apresentação das geometrias não – euclidianas, em específico as 
Geometrias Hiperbólica e Esférica que possa ser abordada no Ensino Médio. Focando – se 
principalmente no caráter curioso de alguns resultados e propriedades. A proposta será abordar 
geometricamente alguns resultados, propriedades que possam ser aplicadas em problemas do 
dia – a – dia do aluno em dois procedimentos metodológicos: um se utilizará da construção de 
materiais concretos para a visualização de propriedades e problemas, paralelamente a utilização 
de software Geogebra, como recurso computacional explorando o movimento de figuras e 
formas, interseções e projeções ajudando na visualização de resultados e propriedades que 
poderão ser comparados aos resultados e propriedades da Geometria Euclidiana. 
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RESUMO 
O presente projeto de renovação PIBIC tem por objetivo incrementar a sequência de ensino e 
aprendizagem elaborada anteriormente de um minicurso de curta duração para professores de 
física em formação e/ou formação continuada. A ideia principal desta fase do projeto é aplicar 
a proposta elaborada no edital PIBIC 2017-2018 e mensurar suas principais potencialidades e 
fragilidades, com o objetivo de estabelecer uma estratégia de ação voltada para a ampliação e 
desenvolvimento profissional docente. Dada a necessidade de modernização e atualização dos 
currículos dos cursos de licenciatura em Física, é preciso inserir temas que são atualmente 
discutidos no âmbito de pesquisa internacional que possuem um potencial didático a ser 
explorado no ambiente escolar, mas não são normalmente considerados no currículo dos cursos 
de graduação desta modalidade de ensino. Dessa forma, a partir do tema central na área de 
astrofísica de partículas, especificamente sobre raios cósmicos de energia ultra alta, propõe-se 
inserir a ideia de campo magnético galáctico, ampliando a noção de campo magnético 
usualmente restrita à propagação de partículas carregadas em campos uniformes, conforme é 
tratada nos livros-texto dos cursos de formação de professores de física. Para desenvolver as 
atividades que compõem a sequência de ensino proposta, forma utilizados os pressupostos da 
Teoria da Transposição Didática, de Yves Chevallard, para balizar a viabilidade de tais conteúdos 
serem devidamente trabalhados em sala de aula. Além disso, visando facilitar a visualização dos 
conceitos estudados, bem como contornar as dificuldades envolvidas no instrumental 
matemático necessário para se compreender tal fenômeno, foram empregadas simulações 
computacionais capazes de reproduzir as trajetórias das partículas carregadas no meio galáctico 
sob a influência da força magnética. Espera-se que a aplicação da sequência de ensino proposta 
possa servir de modelo para que outros temas sejam adequadamente explorados no ambiente 
escolar, promovendo uma maior integração entre centros de pesquisa e sala de aula, 
incrementando a formação de profissionais na área de ensino de física. 
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RESUMO 
A Modelagem Matemática é uma ferramenta usada por pesquisadores de diferentes áreas para 
a construção e proposição de modelos que são úteis em simulações e previsões de fenômenos 
físicos, biológicos ou sociais. Uma das ferramentas mais utilizadas na Modelagem Matemática 
são as Equações Diferenciais Ordinárias ou Parciais. Para a compreensão deste conceito, é 
necessário, inicialmente, um estudo do cálculo diferencial e integral, bem como a associação 
dos operadores estudados nesta disciplina com representações de fenômenos físicos de 
propagação (difusão, convecção, radiação, dentre outros). Para a construção de modelos 
matemáticos seguir-se-á os passos da modelagem matemática descritos em Bassanezi (2002), 
que são: escolha do tema; formulação do problema; pesquisa de dados e informações; 
construção do modelo; solução do modelo construído; análise da solução obtida. Pretende-se 
seguir as seguintes etapas do projeto: primeiramente estudar a modelagem de problemas: 
Princípios do processo de modelagem; Modelos de otimização; Modelagem matemática; 
Modelos quantitativos. Depois a Teoria de equações diferencias ordinárias: Equações de 
primeira ordem lineares; Equações de segunda ordem lineares; Equações não lineares e 
métodos de aproximação; Aplicações. Posteriormente, modelos descritos por equações 
diferenciais parciais: Equação de ondas lineares; Equação do calor linear; Métodos de solução. 
Por último, Métodos numéricos aplicados às equações diferenciais. 
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RESUMO 
Neste trabalho buscaremos explorar um modelo de estratégias de agrupamento de predadores 
e presas utilizando a teoria dos jogos, tendo como base os trabalhos de de (LETT et al., 2004) e 
(CAZAUBIEL et al., 2017). A Teoria dos Jogos reúne uma coleção de técnicas e métodos 
matemáticos para modelos de situações de conflitos, isto é, o estudo de cenários onde existem 
vários interessados em otimizar os próprios ganhos, as vezes em conflito entre si. Uma das 
estratégias a ser considerada é a cooperação entre os indivíduos deste cenário, isto é como 
predadores respondem estrategicamente ao comportamento de presas e vice-versa. A ideia 
principal é concentrarmos no trade-off   ́ ́ muitos olhos - muitas bocas   ́,́ considerando os 
benefícios e custos de estar em um grupo para caçar predadores e presas forrageiras: 
predadores em um grupo têm mais sucesso na caça do que predadores solitários, mas precisam 
compartilhar a presa capturada; As presas de um grupo enfrentam menor risco de predação, 
mas maior competição por recursos do que presas solitárias. Buscaremos verificar se as 
previsões do modelo apresentado Apesar do enfoque textual ser em dinâmica populacional, 
tentaremos usar a Teoria dos Jogos, de forma que apresente vários insights para melhorar seu 
pensamento estratégico como um elemento complementar das demais Teorias de Decisões. 
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RESUMO 
A Modelagem Matemática é uma ferramenta usada por pesquisadores para a construção de 
modelos que são úteis em simulações e previsões de fenômenos físicos, biológicos ou sociais. 
Uma das ferramentas mais utilizadas na Modelagem Matemática são as Equações Diferenciais 
Ordinárias e para a compreensão deste conceito, é necessário um estudo do cálculo diferencial 
e integral, bem como a associação dos operadores com representações de fenômenos físicos de 
propagação. Dentro do processo de modelagem de um fenômeno, diversas modalidades podem 
ser consideradas. Dentre elas, a simulação computacional é, sem dúvida, extremamente útil, 
visto que pode nos ajudar a simular facilmente fenômenos complexos sem a necessidade de 
grandes investimentos físicos. Esta simulação muitas vezes é feita com o auxílio de métodos 
numéricos, visto que os métodos analíticos para a resolução das equações envolvidas aplicam-
se apenas a certos casos. Neste trabalho apresentaremos um modelo matemático que 
represente a capacidade dos neurônios em gerar e propagar pulsos elétricos, a saber o modelo 
de Hodgkin e Huxley. O modelo se refere à propagação de pulsos elétricos em axônios e foi 
desenvolvido com o intuito de entender a capacidade dos neurônios em gerar pulsos 
elétricos.As equações que descrevem o modelo foram construídas registrando-se as correntes 
e analisando seus gráficos. Em decorrência deste modelo, foram descobertos alguns fenômenos 
da membrana neuronal, o que levou ao surgimento da neurociência computacional. Após a 
construção do modelo, que servirá como um exercício de aprendizado do método científico e 
de modelagem matemática, faremos a simulação computacional do problema, resolvendo as 
equações através do método numérico de Runge-Kutta de quarta ordem. Em seguida, 
construiremos um circuito elétrico físico que represente os canais de transmissão dos ions que 
aparecem no modelo e compararemos os resultados experimentais com a simulação 
computacional afim de validação do mesmo. 
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RESUMO 
Neste projeto utilizamos diferentes graus de liberdade de um feixe laser para 
preparar estados quânticos gerais, ou análogos a estes, que nos permitam estudar e 
explorar diferentes problemas em Informação Quântica. Para isso, vamos utilizar dois 
graus de liberdade da luz, por exemplo, polarização, estrutura transversa dos modos 
Hermite-Gauss para preparar um estado X de dois q-bits. Uma vez preparado esse estado, 
realizaremos medidas de emaranhamento e correlações não-clássicas, como destaque para 
a discórdia quântica. Também realizaremos experimentos utilizando fotodetecção, técnica 
que adicionada ainda não dominamos no Laboratório. Por fim, propomos a simulação de 
circuitos ópticos para fótons únicos gerando números pseudo aleatórios. Esse conjunto de 
trabalhos inéditos tem como consequência a possibilidade de explorar uma série de novos 
trabalhos. 
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RESUMO 
Neste projeto de pesquisa vamos elaborar uma Sequência de Ensino Investigativa para trabalhar 
os postulados da Relatividade Restrita a partir do interferômetro de Michelson. Historicamente, 
há uma grande discussão sobre como o trabalho de Albert Michelson impacta o surgimento da 
teoria da relatividade de Albert Einstein. Apesar das diferentes possibilidades de explicar o 
surgimento dessa teoria, existe pelo menos um ponto indiscutível, que une o experimento à 
teoria, conhecidas como as transformações de Lorentz. Talvez, por isso, em muitos livros 
didáticos de ensino médio e superior, a discussão do experimento de Michelson precede os 
postulados da relatividade. Podemos somar a isso, o fato de podermos enunciar os dois 
postulados da Relatividade a partir do experimento realizado com o interferômetro de 
Michelson. É exatamente isso que desejamos explorar nesse trabalho, “contar” a história, do 
ponto de vista do experimento. Além disso, buscamos trazer para a sala de aula os resultados e 
as perguntas que representam o limite do modelo mecânico para interpretar a natureza da luz, 
consequentemente, a necessidade do surgimento de uma nova teoria. Entendemos que isso é 
fundamental quando pensamos nas discussões atuais da Pesquisa em Ensino de Física, se nosso 
objetivo é deixar de apresentar resultados prontos para os alunos, para levar para discutir em 
sala de aula o processo de formação do conhecimento em ciências. Para isso, vamos produzir 
um vídeo que apresente o interferômetro e os principais resultados encontrados por Michelson. 
Faremos isso em etapas que nos permitam problematizar o experimento, como sugere um 
ensino pautado na abordagem do ensino por investigação. 
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RESUMO 
O ensino de física nas escolas públicas brasileiras caracteriza-se, como mostram diversos 
trabalhos encontrados na literatura, por um ensino dominado pelo método tradicional centrado 
no professor com foco nos conceitos matemáticos e resolução maciça de exercícios 
padronizados. Isto leva ao desinteresse por parte do aluno que enxerga a física como uma 
disciplina abstrata e distante da realidade cotidiana. Uma alternativa a este cenário são as 
metodologias ativas que podem reestruturar as aulas tradicionais de física colocando o 
estudante no centro do processo de construção do conhecimento, tornando-os protagonista de 
sua própria aprendizagem. Nestas metodologias renova-se também o papel do professor, tendo 
este um caráter ativo e decisivo na criação e manutenção de uma sala de aula ativa. Um dos 
métodos ativos de ensino que surgiu nos anos 90 é o peer instruction, ou instrução pelos 
colegas, baseado nas interações entre os alunos e seus colegas de classe. O objetivo deste 
método é tirar o aluno do papel passivo durante as aulas através do envolvimento com outros 
alunos, além de estimulá-lo a estudar previamente. Neste sentido, este projeto pretende 
desenvolver sequencias didáticas fundamentados no método peer instruction para três escolas 
de ensino médio estaduais dos municípios de Barra Mansa e Volta Redonda. Estas escolas são 
contempladas pelo projeto de residência pedagógica do curso de licenciatura em física do 
campus Volta Redonda. As sequencias a serem elaboradas serão sobre tópicos de mecânica e 
eletromagnetismo apontado pelos professores de física das escolas como conceitos de difícil 
abordagem e assimilação pelos alunos. Espera-se elaborar, aplicar nas salas de aula, compilar os 
dados, realizar a avaliação pelos discentes e docentes envolvidos e posteriormente redigir 
artigos para eventos e revistas especializadas no ensino de física socializando os resultados e 
contribuindo ativamente para a transformação das aulas de física. 
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RESUMO 
Este projeto visa dar continuidade às atividades de pesquisa em andamento no campus 
Volta Redonda sobre as potencialidades da Astronomia na escola bem como a preparação 
dos futuros professores de Física que poderão adquirir experiência em atividades práticas 
na área de Astronomia. O projeto “Astronomia na escola: contribuindo com a formação de 
professores da região sul-fluminense” tem alcançado importantes resultados no âmbito da 
pesquisa em ensino de astronomia e também na formação dos estudantes de Licenciatura 
em Física da instituição. No último ano, os alunos (bolsistas e voluntários) participaram de 
uma pesquisa observacional realizada em conjunto com outra instituição de ensino, no 
Observatório do Pico dos Dias (OPD), gerenciado pelo Laboratório Nacional de Astrofísica 
(LNA), o que contribuiu para a formação dos licenciandos, conhecendo técnicas de 
pesquisa em Astrofísica e técnicas observacionais. Como poderemos notar, são poucos os 
cursos de licenciatura em Física que oferecem disciplinas ou atividades voltadas à 
Astronomia. Com o conhecimento adquirido nas observações, foi elaborado um minicurso com 
o título “Exoplanetas – uma viagem além do sistema solar”, que foi ministrado no Primeiro Dia 
da Astronomia do campus Volta Redonda, no qual participaram alunos do curso de licenciatura 
em física e professores de física da rede pública e particular de ensino. A próxima etapa visa 
estabelecer uma parceria com a Fundação Educacional de Volta Redonda (FEVRE) para a 
capacitação de professores darede municipal da cidade e também dar prosseguimento à análise 
de como evoluem os conhecimentos em Astronomia dos estudantes do curso de Licenciatura 
em Física do campus Volta Redonda do IFRJ. O referencial teórico utilizado para analisar esta 
evolução será a Teoria de Campos Conceituais, desenvolvida por Gerárd Vergnaud. Este projeto 
descreve as contribuições obtidas até o momento e apresenta as etapas de continuidade 
propostas. 
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RESUMO 
O presente projeto de renovação PIBIC 2019/2020 tem por objetivo incrementar a sequência de 
ensino e aprendizagem elaborada anteriormente no projeto PIBIC 2018;2019, a partir de um 
minicurso de curta duração para professores de física em formação e/ou formação continuada. 
A partir do tema central na área de astrofísica de partículas, especificamente sobre raios 
cósmicos de energia ultra alta, propõe-se inserir o tema campo magnético galáctico, ampliando 
a noção de campo magnético conforme é tratada nos livros-texto dos cursos de formação de 
professores de física, através dos pressupostos da Teoria da Transposição Didática. Visando 
facilitar a visualização dos conceitos estudados, bem como contornar as dificuldades envolvidas 
no instrumental matemático necessário para se compreender tal fenômeno, serão 
desenvolvidas simulações computacionais na linguagem Java capazes de reproduzir as 
trajetórias das partículas carregadas no meio galáctico sob a influência da força magnética, 
controladas por diversos parâmetros que possam ser facilmente manipulados em uma 
estratégia didática em uma abordagem de ensino por investigação. A elaboração de aplicativos 
móveis nos quais as simulações serão realizadas é um dos objetivos dessa nova fase do projeto 
de modo que, com o uso de smartphones tão comuns no ambiente escolar, será possível 
explorar as simulações sem o uso de salas de informática, que nem sempre estão presentes ou 
são operacionais no ambiente escolar. 
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RESUMO 
O trabalho consiste em uma pesquisa de atividades sobre Sequências Numéricas em especial às 
Progressões 
Aritméticas e Geométricas, sobre Matrizes e Funções Quadráticas, Exponenciais e Logarítmicas, 
onde o que se busca 
são atividades baseadas no dia – a – dia do aluno, e que possam ir além de manipulações 
algébricas que é feito na 
maioria dos livros didáticos. As atividades serão desenvolvidas com auxílio do Software 
Geogebra. Este irá auxiliar na 
construção e desenvolvimento das atividades, dando dinamismo as construções e ajudando na 
visualização de 
resultados. A ideia é que as atividades possam despertar o interesse e facilitar a aprendizagem 
de alunos do 1° e 2° 
anos do Ensino Médio, com propostas de atividades baseadas no dia – a – dia do aluno, 
contextualizando 
determinados conceitos, utilizando as ferramentas disponíveis no Software Geogebra. As 
atividades ficaram disponíveis 
para que possam ser utilizadas por professores do IFRJ Campus Volta Redonda e seus alunos. 
Após a reunião das 
atividades, será escolhido uma das atividades para ser aplicada no 2° período do Ensino Médio 
Técnico de Automação 
Industrial do IFRJ Volta Redonda. Em seguida um questionário para que os alunos relatem sua 
experiência com a 
atividade. 
 

Palavras-chave: Funções, Sequências, Matrizes, Geogebra 



PROJETOS DE PESQUISA E INOVAÇÃO DESENVOLVIDOS NO CAMPUS VOLTA REDONDA 

 

1 
 

A  ELABORAÇÃO DE JOGOS E APLICATIVOS PARA O ESTUDO DA EVOLUÇÃO 

DOS SERES VIVOS NO ENSINO MÉDIO. 

 

COORDENADOR(A) DO PROJETO: PAULO ROBERTO DE ARAUJO PORTO 

INÍCIO DO PROJETO: 8/6/2018 

TÉRMINO DO PROJETO: 11/29/2019 

GRANDE ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS 

MODALIDADE: JOVENS TALENTOS - FAPERJ 

 

RESUMO 
Pretende-se nesse projeto de pesquisa desenvolver aplicativos e jogos relacionados a teoria da 
evolução dos seres vivos. Os aplicativos serão desenvolvidos a partir da plataforma Unreal 
Engine 4 e os jogos serão planejados para permitir ações colaborativas e desenvolvimento da 
criatividade dos participantes. Embora a evolução dos seres vivos seja considerado tema 
relevante para o ensino das ciências biológicas, as pesquisas apontam várias fragilidades no seu 
estudo no decorrer do ensino médio. Pretende-se, portanto, associar estratégias motivadoras 
ao tema, na tentativa de oportunizar aos estudantes maior reflexão sobre os principais conceitos 
envolvidos nessa teoria. O material produzido durante o desenvolvimento do projeto será 
testado em turmas do ensino médio, caso sejam necessários serão feitos ajustes. Assim ao final 
do projeto teremos a produção de material didático que poderá ser utilizado pelos professores 
de escolas públicas para diversificar suas aulas sobre a evolução dos seres vivos. 
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RESUMO 
Explorar a interseção entre a Física e Literatura e tornar mais acessível o estudo dessas 
áreas do conhecimento através da reflexão dos processos de fabulação dos conceitos de 
Física e da análise da influência da Física universo literário e, dessa forma, articular 
fundamentação teórica para atividades práticas e modalidades de aplicação prática para 
as contribuições teóricas, nas áreas respectivas. A Física, nessa perspectiva, é um 
processo e um paradigma cultural e histórico e será analisado como tal. Pretende-se 
realizar um levantamento bibliográfico e produzir material de divulgação científica e 
proposta de atividade pedagógica através de seleção de periódicos e textos literários que 
abarquem o tema de pesquisa. Além disso, será elaborado um texto final que vise a 
divulgação científica através da escrita e de atividade pedagógica em turma de ensino 
médio. O projeto abarca um tema ainda inexplorado em profundidade. Logo, ele seria 
uma contribuição à busca de alternativas viáveis para o ensino e divulgação científica, de 
modo a articular o objetivo de elevar o nível de aprendizado significativo do aluno e sua 
capacidade de interpretação do mundo. 
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RESUMO 
O projeto de pesquisa propôs analisar e discutir, dentro de uma perspectiva de educação em 
direitos humanos, os impactos da violência e do bullying no espaço escolar, particularmente, no 
cotidiano do Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ, campus Volta Redonda. Propôs-se 
destacar os aspectos que associam a violência e o bullying, por raça, etnia, gênero, limitações 
físicas ou psicológicas, entre outros, enquanto violação aos princípios da dignidade da pessoa 
humana, estabelecidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, comprometendo, por 
conseguinte, a integridade física e psíquica, dos envolvidos e submetendo-os a situações de 
vulnerabilidade social. 
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RESUMO 
O presente projeto de pesquisa tem como objetivo discutir os jogos de vertigem como um 
possível conteúdo para as aulas de Educação Física escolar. A intenção é ampliar o debate acerca 
da melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem na escola pública, proporcionando 
outras experiências aos estudantes das escolas públicas, viabilizada pela vivência de esportes 
alternativos como o Slackline, a escalada indoor, o Rapel e a Tirolesa, oficinas de equilíbrio, 
dentre outras. A intenção é abarcar duas temáticas que se enredam nas escolas e que são 
cruciais para a sociedade contemporânea, em especial para a Educação Física brasileira: 
Primeiro, a dificuldade de profissionais com o conhecimento adequado para a realização das 
referidas práticas corporais e o difícil acesso aos recursos materiais, tendo em vista o alto custo 
de investimento. Segundo, a tentativa de ampliar a cultura corporal de movimento, pois 
historicamente a Educação Física brasileira se utiliza hegemonicamente dos esportes 
tradicionais: Voleibol, Handebol, Basquetebol e Futsal. É importante ressaltar que essas práticas 
já estão sendo desenvolvidas no cotidiano das aulas de Educação Física do campus Volta 
Redonda com alunos do 4º, 5º e 6º períodos, entretanto, ainda não foram problematizadas a 
partir do referencial proposto: os jogos de vertigem. O trabalho se aproxima 
metodologicamente dos estudos do cotidiano e, intenciona o uso da roda de conversa como 
instrumento de produção de dados. 
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MULHERES E CIDADANIA: MEMÓRIA E REPRESENTAÇÃO NO CINEMA 
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RESUMO 
O presente projeto propõe estabelecer uma articulação entre História, cinema e estudos de 
gênero, para a abordagem das representações em torno dos movimentos em prol da ampliação 
dos direitos das mulheres. Privilegia-se, aqui, a percepção do cinema em interface com a 
sociedade, ou seja, em seus aspectos políticos, culturais e sociais, bem como meio de 
interpretação do passado. Tendo em mente tais questões, o projeto objetiva analisar e discutir 
as representações elaboradas por filmes de ficção em longa-metragem acerca das demandas 
por ampliação de direitos das mulheres, bem como dos processos de elaboração e reelaboração 
de papéis atribuídos ao feminino e ao masculino em sociedade, dentro da perspectiva do cinema 
como agente e meio de interpretação da História. 
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RESUMO 
O projeto de pesquisa propõe analisar e discutir a socialização e construção das identidades de 
jovens ligados às manifestações culturais associadas ao movimento cultural Hip Hop, cujas 
expressões são o Rap, o DJ (disc-jockey), o MC (master of ceremonies), a Breakdance, o Beat 
Box, e o grafite (ou Grafitti). O movimento cultural Hip Hop tem hoje um papel relevante na 
formação das identidades juvenis, e são expressões culturais que questionam os padrões de 
comportamento social estabelecidos e os aspectos culturais dominantes, além de denunciar as 
condições e problemas sociais dos moradores das regiões periféricas urbanas. Constituem, 
ainda, um espaço de promoção e empoderamento individual e coletivo, de grupos sociais 
marginalizados ou discriminados na sociedade. A metodologia de pesquisa adotada neste 
trabalho será o levantamento bibliográfico, a aplicação de questionários e a realização de 
entrevistas com jovens engajados na “Roda Cultural de Volta Redonda”. O estudo é relevante, 
pois o Hip Hop tem adquirindo uma importância significativa entre a juventude urbana de Volta 
Redonda, particularmente, nas regiões periféricas, configurando um conjunto de experiências 
de produções artísticas que tem como referência as artes plásticas, a música e a dança, mas que 
não se esgotam nelas, e vão além da produção e consumo cultural, abrangendo espaços de 
criação e recriação de identidades sociais, de socialização e de questionamento da realidade 
social das periferias. 
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RESUMO 
Entendemos por Inclusão o ato ou efeito de incluir. O conceito de Educação Inclusiva ganhou 
maior popularidade a partir de 1994, com a Declaração de Salamanca. Hoje, com relação não 
apenas à Educação Especial, mas também à Educação Inclusiva de uma maneira geral, as escolas 
estão vivendo um momento de transição de um modelo pautado na integração para um modelo 
pautado na inclusão. Essa transição com certeza será lenta e gradativa e, por não ser fácil, 
também não pode ser considerada tarefa simples. Ela determina uma renovação do nosso 
sistema escolar. Demanda um novo olhar para a formação de professores, novas práticas 
pedagógicas, novas formas de relação professores-alunos-conteúdos, novas formas de 
organização dos espaços escolares. A prática da inclusão considera as deficiências como 
problema social e institucional e promove a transformação da sociedade e das instituições para 
acolher pessoas com deficiência ou qualquer necessidade específica. Diante disto, nos 
perguntamos: como o nosso corpo docente, técnico-administrativo e alunos entendem o 
significado de Educação Inclusiva? O presente projeto tem como objetivo identificar as 
percepções dos docentes, técnicos-administrativo e alunos do campus Volta Redonda do IFRJ 
em relação ao conceito de Educação Inclusiva. O intuito desta investigação é que a partir da 
identificação do que representa a Educação Inclusiva para este grupo possamos pensar formas 
de contribuir com ações inclusivas no próprio campus e, posteriormente, oferecer subsídios para 
as demandas de outras comunidades escolares. E, ainda, oportunizar um movimento reflexivo 
que culmine na eliminação de entendimentos equivocados e possibilite ações de fato inclusivas 
na prática pedagógica. Para a consecução dos objetivos deste estudo foi escolhida a pesquisa 
qualitativa do tipo estudo de caso e a metodologia da investigação procederá em algumas 
etapas: a primeira etapa constituir-se-á em levantamento de bibliografia que permitirá realizar 
a construção da base teórica do estudo realizado por todo o grupo de pesquisa. Na segunda 
etapa, como instrumento para a coleta de dados será utilizada a aplicação de um questionário 
on-line para o corpo docente e corpo técnico administrativo, além de um questionário aplicado 
em loco para os alunos que possibilite a percepção sobre sua visão sobre inclusão e Educação 
Inclusiva. A etapa seguinte será a análise do material coletado para posteriormente efetivar a 
discussão e reflexão sobre ações de fato inclusivas no campus. 
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RESUMO 
Esse projeto de pesquisa propõe analisar e discutir a contradição presente no estabelecimento 
do direito da livre participação na vida cultural da comunidade, previsto na Declaração Universal 
de Direitos Humanos e referendado na  Constituição Federal do Brasil de 1988  e a 
marginalização com relação a inserção de jovens em determinadas manifestações culturais, 
particularmente, aquelas associadas ao movimento cultural Hip Hop, cujas expressões são o 
Rap, o DJ (disc-jockey), o MC (master of ceremonies), a Breakdance, o Beat Box, e o grafite (ou 
Grafitti). Essas manifestações culturais têm como marco a Nova Iorque dos anos 1970, e surge 
entre os negros e hispânicos que procuravam sobreviver às diversas transformações sociais e 
econômicas que assolavam os centros urbanos no período. No Brasil o movimento manifesta-se 
no final dos anos 70 nos chamados Bailes de Black Music, que se constituíam como uma forma 
de valorização das características culturais da população negra e uma alternativa de 
entretenimento para os jovens das periferias dos grandes centros urbanos. O movimento 
cultural tem hoje um papel relevante na formação das identidades juvenis, e são expressões 
culturais que questionam os padrões de comportamento social estabelecidos e os aspectos 
culturais dominantes, além de denunciar as condições e problemas sociais dos moradores das 
regiões periféricas das regiões urbanas. Constituem, ainda, um espaço de promoção e 
empoderamento individual e coletivo, de grupos sociais marginalizados ou discriminados na 
sociedade. A metodologia de pesquisa adotada neste trabalho será o levantamento bibliográfico 
e a aplicação de questionários e a realização de entrevistas com jovens engajados na “Roda 
Cultural de Volta Redonda”. O estudo é relevante pois o Hip Hop tem adquirindo uma 
importância significativa entre a juventude urbana de Volta Redonda, particularmente, nas 
regiões periféricas, configurando um conjunto de experiências de produções artísticas que tem 
como referência as artes plásticas, a música e a dança, mas que não se esgotam nelas, e vão 
além da produção e consumo cultural, abrangendo espaços de criação e recriação de 
identidades sociais, de socialização e de questionamento da realidade social das periferias. 
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RESUMO 
Este projeto propõe a continuidade do estudo iniciado em 2017. A investigação teve como 
objetivo inicial averiguar as formas de avaliação no sistema de ensino Municipal de Volta 
Redonda na disciplina de Física no Ensino Médio. Tivemos alguns impedimentos de ordem 
externa relativos à coleta de dados nas escolas municipais da Fundação Educacional de Volta 
Redonda/FEVRE, dificuldades em entrevistar os professores e coletar os instrumentos 
avaliativos dos 3º e 4º bimestres de 2017, em virtude da pouca disponibilidade dos docentes, 
tanto para participar das entrevistas quanto para ceder-nos seus instrumentos de avaliação. 
Neste início de ano houve muitas mudanças na referida fundação, como a saída de um 
professor; o ingresso de nova professora e mudança de escola e turno de trabalho de um dos 
docentes. Os resultados parciais da investigação, obtidos através de entrevistas com os dois 
professores e acesso aos instrumentos avaliativos fornecidos por um dos professores, mostrou 
que os mesmos utilizam a prova e o trabalho como principais instrumentos avaliativos. Vimos, 
também, que o teor das questões da prova analisada é, ainda, muito matematizado, trazendo 
evidências de práticas tradicionais no ensino e avaliação de Física. Solicitamos a renovação com 
o intuito de concluir a coleta dos dados ao longo do segundo semestre de 2018 e início de 2019, 
para termos mais subsídios para nossas análises e obtermos conclusões mais consistentes. Além 
disso, com a continuidade da pesquisa, faremos a ampliação da mesma para a observação da 
intercessão entre as aulas e o processo avaliativo. Ademais, a proposta agora tem como objetivo 
adicional ampliar o estudo e sugerir novas intervenções avaliativas em sala de aula, a fim de se 
atingir um ensino e aprendizagem da disciplina que possibilitem ao estudante uma visão de 
mundo condizente com a realidade científica atual. Para consecução dos objetivos propostos 
continuaremos com a abordagem de pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso. Os dados serão 
coletados através da continuidade de entrevistas e de observações do cotidiano escolar, ao 
longo de três bimestres letivos, segundo semestre de 2018 e primeiro bimestre de 2019, 
enfocando como se desenvolvem as aulas e o processo avaliativo. Como resultado, esperamos 
acrescentar aos professores um leque de possibilidades avaliativas. 
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RESUMO 
O projeto de pesquisa ainda em andamento intenciona está enredado a duas temáticas que 
emerge nas escolas e são cruciais para a sociedade contemporânea, em especial para a 
Educação Física brasileira: Primeiro, a dificuldade de profissionais com o conhecimento 
adequado para a realização das práticas corporais de aventura e o difícil acesso aos recursos 
materiais, tendo em vista o alto custo de investimento. Segundo, a tentativa de ampliar a cultura 
corporal de movimento, pois historicamente a Educação Física brasileira se utiliza 
hegemonicamente dos esportes tradicionais: Voleibol, Handebol, Basquetebol e Futsal. Assim, 
o presente projeto de pesquisa tem como objetivo discutir os jogos de vertigem como um 
possível conteúdo para as aulas de Educação Física escolar. A justificativa do estudo vincula-se 
a ampliação do debate acerca da melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem na escola 
pública, proporcionando outras experiências aos estudantes das escolas públicas, viabilizada 
pela experiência de esportes alternativos como o Slackline, a escalada indoor, o Rapel, a Tirolesa, 
por meio dos jogos de vertigem. Cabe frisar que as práticas são desenvolvidas no cotidiano das 
aulas de Educação Física do campus Volta Redonda com alunos do 4º, 5º e 6º períodos. O 
trabalho se aproxima teórico e metodologicamente aos estudos do cotidiano, tendo como 
instrumentos para a apreensão de dados a roda de conversa e o caderno de campo. Neste 
trabalho, a roda de conversa emerge da aproximação à etnografia como uma maneira de 
compreender fenomenologicamente os jogos de vertigem, visto que, privilegiaremos as 
narrativas que emergem das experiências dos(as) estudantes durante as aulas de Educação 
Física. Dessa forma, a roda de conversa, nesse estudo, é concebida como a arte da conversa e 
como uma oportunidade para o reconhecimento da narrativa dos(as) discentes envolvidos(as) 
nas produções singulares do componente curricular Educação Física 
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RESUMO 
De modo geral, opõe-se o sexo, como característica biológica, a ideia de gênero, como 
construção social. O gênero seria então, segundo Scott (1990), a organização social da relação 
entre os sexos e a palavra remeteria, claramente, a uma rejeição ao determinismo biológico 
implícito presente em termos como “sexo” ou “diferença sexual” e a explicações biológicas para 
diversas formas de submissão feminina, defendendo que as ideias sobre papéis adequados aos 
homens e papéis adequados às mulheres são criações inteiramente sociais. Atualmente, as 
discussões sobre questões de gênero têm ganhado mais visibilidade. Entretanto, na área do 
ensino de física e matemática, acredita-se que o assunto ainda é pouco abordado pelos 
pesquisadores. O objetivo deste trabalho é estabelecer um panorama sobre a pesquisa de 
gênero no ensino de física e matemática no Brasil. Para isso, realizaremos uma pesquisa 
bibliográfica e exploratória sobre os trabalhos de pesquisa que relacionam igualdade de gênero 
e ensino de física ou matemática publicados nas principais revistas da área e nos anais dos 
principais congressos e simpósios de Ensino de Física e Matemática que ocorrem no Brasil, na 
forma de comunicações orais e painéis. Pretende-se fazer um levantamento das publicações 
com esta temática em revistas como, por exemplo, Caderno Catarinense de Ensino de Física, A 
Física na Escola, Revista Brasileira de Ensino de Física, Educação Matemática em Revista, entre 
outros. E também nos anais de eventos como, por exemplo, SNEF (Simpósio Nacional de Ensino 
de Física), EPEF (Encontro de Pesquisa em Ensino de Física), ENEM (Encontro Nacional de 
educação Matemática), ENPEC (Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências), 
SIPEM (Seminário Internacional de Pesquisa em Educação Matemática), entre outros. A partir 
disso, todos os artigos encontrados serão lidos e analisados qualitativamente, buscando 
identificar as principais temáticas abordadas pelos pesquisadores. Também será realizada uma 
análise quantitativa da evolução temporal das publicações, de modo geral e por temática 
identificada. A metodologia que será utilizada para a seleção destes trabalhos será a partir das 
palavras chave. Todos as comunicações orais e painéis que apresentem como palavras chave 
“gênero”, “mulher”, “mulheres” ou “feminismo” serão selecionados para análise. 
 

Palavras-chave: Gênero, mulher, feminismo, ensino de física, ensino de matemática 



PROJETOS DE PESQUISA E INOVAÇÃO DESENVOLVIDOS NO CAMPUS VOLTA REDONDA 

 

1 
 

EXPERIÊNCIAS FEMININAS E O LEGADO DO COLONIALISMO EM HIBISCO 

ROXO (CHIMAMANDA ADICHIE, 2003) 

 

COORDENADOR(A) DO PROJETO: FLÁVIA CÓPIO ESTEVES 

INÍCIO DO PROJETO: 8/1/2019 

TÉRMINO DO PROJETO: 7/31/2020 

GRANDE ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS 

MODALIDADE: PIBIC EM - CNPQ 

 

RESUMO 
O presente projeto traz como objetivo analisar as experiências femininas narradas no romance 
da escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, Hibisco Roxo (2003), buscando compreender 
como estas se articulam com um olhar crítico em relação ao legado do colonialismo na Nigéria 
e às relações de gênero. Articula-se com a perspectiva de se pensar a literatura em sintonia com 
a história, inserindo-a no movimento da sociedade e analisando as formas como representa 
diferentes aspectos da realidade social, bem como se mostra capaz de elaborar leituras 
múltiplas do passado. 
 

Palavras-chave: História e Literatura; História das Mulheres; Relações de Gênero; 

Colonialismo; Representações 
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HISTÓRIA, LITERATURA E MEMÓRIA: UMA LEITURA DE CHIMAMANDA 

ADICHIE 
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RESUMO 
O presente projeto traz como objetivo analisar contos selecionados presentes na coletânea No 
seu pescoço, da escritora nigeriana Chimamanda Adichie, buscando compreender de que forma 
suas narrativas cruzam diferentes experiências femininas vivenciadas por suas personagens em 
contextos distintos, na Nigéria e nos Estados Unidos. Temas como racismo, preconceitos, 
relações de gênero, conflitos religiosos, autoritarismos, imagens distorcidas sobre o continente 
africano, bem como passagens da história da Nigéria e a herança do colonialismo, são 
desvelados nas histórias curtas presentes no livro, de modo que se constrói um esforço de 
ruptura com a visão de uma história única sobre o continente africano. A abordagem proposta 
articula-se com a perspectiva de se pensar a literatura em sintonia com a história, inserindo-a 
no movimento da sociedade e compreendendo as formas pelas quais representa diferentes 
aspectos da realidade social, bem como se mostra capaz de elaborar leituras múltiplas do 
passado. 
 

Palavras-chave: História e Literatura; História da África; Relações de gênero; Memória; 

Representações. 
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FORMAÇÃO DOCENTE CONTINUADA PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO 

CAMPUS VOLTA REDONDA: UMA PESQUISA INTERVENÇÃO 
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RESUMO 
O presente projeto de pesquisa visa discutir a formação continuada de professores para a 
educação inclusiva, por meio do desenvolvimento de uma pesquisa do tipo intervenção 
pedagógica, já que envolve o planejamento e implementação de interferências, propondo 
melhorias e avanços nos processos de aprendizagem dos sujeitos envolvidos na pesquisa. O 
estudo se desenvolverá no IFRJ, campus Volta Redonda e tem como objetivo principal contribuir 
para a formação continuada em educação inclusiva dos docentes desta instituição de ensino. 
Para realização da formação serão realizadas ações como: reuniões com as coordenações de 
curso, Direção de Ensino, Supervisão Escolar e Coordenação-Técnico Pedagógica para 
levantamento das necessidades de formação baseadas nas demandas do público atendido pelos 
professores no IFRJ/ Campus Volta Redonda; parceria com o Núcleo de Atendimento a Pessoas 
com Necessidades Específicas (NAPNE) para planejamento e execução das ações de formação.  
Após este levantamento e partindo das demandas apresentadas, serão planejados processos 
formativos em modalidades diversas que poderão incluir palestras, oficinas, cine debates, 
minicursos entre outros. Será proposta à Direção de Ensino que algumas destas atividades sejam 
realizadas nos encontros pedagógicos realizados mensalmente no campus, que ocorrem com 
convocação de todo corpo docente. Outras destas atividades serão de livre participação e 
poderão ser abertas também aos licenciandos dos cursos de graduação em Matemática e Física 
do IFRJ/CVR e público externo. Com a pesquisa pretende-se fazer um acompanhamento que 
possibilite compreender/ responder as seguintes questões: Quais as experiências formativas dos 
professores do IFRJ campus Volta Redonda em educação inclusiva nos seus cursos de formação 
inicial e continuada? Quais as demandas formativas dos professores e do campus Volta 
Redonda? Como foi a participação dos professores nas atividades formativas desenvolvidas, 
tanto as por convocação quanto as por livre participação? Quais as contribuições da formação 
realizada para o desenvolvimento das práticas pedagógicas docentes no campus Volta 
Redonda? Vale destacar que os processos formativos poderão ser implementados pelos 
próprios participantes do grupo de pesquisa, que concomitantemente ao planejamento da 
formação realizarão estudo sobre a educação inclusiva e determinados tipos de deficiências e 
transtornos, ou por profissionais convidados para proferir palestras, debates, minicursos entre 
outros. 
 

Palavras-chave: Educação inclusiva; Formação para a inclusão; Formação de professores 
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RESUMO 
A Educação Inclusiva determina uma renovação do nosso sistema escolar. Demanda um novo 
olhar para a formação de professores, novas práticas pedagógicas, novas formas de relação 
professores-alunos-conteúdos, novas formas de organização dos espaços escolares. A prática da 
inclusão considera as deficiências como problema social e institucional e promove a 
transformação da sociedade e das instituições para acolher essas pessoas. No entanto, nos 
perguntamos como o nosso corpo docente, técnico-administrativo e alunos entendem o 
significado de Educação Inclusiva. O presente projeto tem como objetivo identificar as 
percepções dos docentes, técnicos- administrativo e alunos do campus Volta Redonda do IFRJ 
em relação ao conceito de Educação Inclusiva. O intuito desta investigação é para que a partir 
da identificação do que representa a Educação Inclusiva para este grupo possamos pensar 
formas de contribuir para no próprio campus e posteriormente para outras comunidades. E, 
ainda, oportunizar um movimento reflexivo que culmine na eliminação de entendimentos 
equivocados e possibilite ações de fato inclusivas na prática pedagógica. 
 

Palavras-chave: Educação Inclusiva; Percepções; Ações Inclusivas, 
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RESUMO 
Esse projeto de pesquisa propõe analisar e discutir as relações entre vida urbana e violência 
social na cidade de Volta Redonda. Propõe-se destacar os seus impactos da violência urbana nas 
perspectivas de jovens e adolescentes. O objetivo do trabalho e verificar e analisar as 
percepções sobre a violência social, particularmente, como ela afeta as relações interpessoais, 
as concepções e as expectativas de jovens e adolescentes do Ensino Médio Técnico do IFRJ, 
Campus Volta Redonda, com relação as suas projeções de futuro, envolvendo possibilidades de 
lazer, de avanço nos estudos e de projetos de inserção no mercado de trabalho. O trabalho tem 
como foco os estudos urbanos, especialmente sob o ponto de vista antropológico. Os estudos 
urbanos nascem a partir dos inúmeros problemas relacionados ao rápido crescimento de 
cidades estadunidenses que levaram no início do século XX, a formação do que mais tarde seria 
denominado por “Escola de Chicago”. Esses estudos influenciam ainda hoje produções no 
campo de uma sociologia urbana. Na Escola de Chicago, foca-se, principalmente, nas discussões 
desenvolvidas sobre os fenômenos da delinquência e da criminalidade. No Brasil os estudos no 
campo da sociologia urbana desenvolveram a partir dos anos 1970 e versavam sobre o 
fenômeno urbano e a organização social do meio urbano, e tratam das relações entre vida 
urbana e desigualdades sociais, dos temas do individualismo e do isolamento social, da violência 
urbana, entre outros. Neste trabalho, a partir dessa problemática da violência social no meio 
urbano, privilegia-se a experiência brasileira contemporânea, procurando compreender seus 
impactos em cidades de médio porte como Volta Redonda. A metodologia de pesquisa adotada 
neste trabalho será o levantamento bibliográfico, o levantamento de documentos e a aplicação 
de questionários para jovens e adolescentes do Ensino Médio Técnico do IFRJ, Campus Volta 
Redonda. O trabalho é relevante uma vez que se destaca nos meios de comunicação de massa 
os altos índices de violência no país, também na cidade de Volta Redonda, é importante 
conhecer como os jovens e adolescentes do Ensino Médio são impactados pela violência 
cotidiana. 
 

Palavras-chave: Urbanização, Violência, Juventude. 
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RESUMO 
Esse projeto de pesquisa propõe analisar e discutir as relações entre vida urbana, modernização 
tecnológica e seu impacto no individualismo e no isolamento social de jovens e adolescentes. O 
objetivo do trabalho e verificar e analisar as percepções sobre o individualismo e isolamento 
social, nas relações interpessoais de jovens e adolescentes do Ensino Médio Técnico do IFRJ, 
Campus Volta Redonda, e ainda, suas relações com a vida urbana e os processos de 
modernização tecnológica. O trabalho tem como foco os estudos urbanos, especialmente sob o 
ponto de vista antropológico. Os estudos urbanos nascem a partir da assombrosa taxa de 
crescimento que marca as cidades estadunidenses no final do século XIX, como exemplo, a 
cidade de Chicago. Os inúmeros problemas relacionados ao rápido crescimento levaram no 
início do século XX, a formação do que mais tarde seria denominado por “Escola de Chicago”. 
Esses estudos influenciam ainda hoje produções no campo de uma sociologia urbana. No Brasil 
os estudos sobre a vida urbana tiveram início nos anos 1970 e versavam sobre o fenômeno 
urbano e a organização social do meio urbano, sobre o fenômeno da metaurbanização, sobre as 
questões urbanas e as desigualdades sociais. A partir dos anos 1980, com a formação da 
denominada sociedade em rede sob a influência dos novos meios de comunicação e informação, 
a experiência urbana, ganha novas características, particularmente, no que diz respeito às 
relações interpessoais. Neste trabalho, a partir dessa problemática, examina-se o tema do 
individualismo e do isolamento social, entre jovens e adolescentes do meio urbano, 
privilegiando a experiência brasileira contemporânea e os processos de modernização, 
procurando compreender seus impactos em cidades de médio porte como Volta Redonda. A 
metodologia de pesquisa adotada neste trabalho será o levantamento bibliográfico, o 
levantamento de documentos e a aplicação de questionários para jovens e adolescentes do 
Ensino Médio Técnico do IFRJ, Campus Volta Redonda. O trabalho é relevante uma vez que o 
Ensino Médio tem um papel fundamental no processo de integração dos educandos na 
sociedade, possibilitando a estes subsídios para análise crítica dos papéis sociais, experiências 
para o processo de formação e acesso a informações que influenciem positivamente nas suas 
decisões, e o individualismo e o isolamento social podem influenciar de forma negativa na vida 
desses educandos, do ponto de vista de suas relações sociais ou na própria vivência pessoal. 
 

Palavras-chave: Individualismo, Isolamento Social, Urbanização, Modernização Tecnológica. 
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RESUMO 
O presente projeto de pesquisa visa discutir a formação continuada de professores para a 
educação inclusiva, por meio do desenvolvimento de uma pesquisa do tipo intervenção 
pedagógica, já que envolve o planejamento e implementação de interferências, propondo 
melhorias e avanços nos processos de aprendizagem dos sujeitos envolvidos na pesquisa. O 
estudo se desenvolverá no IFRJ, campus Volta Redonda e tem como objetivo principal contribuir 
para a formação continuada em educação inclusiva dos docentes desta instituição de ensino. 
Para realização da formação serão realizadas ações como: aplicação de um questionário com 
professores para levantamento de temas de interesse em relação à educação inclusiva; reuniões 
com as coordenações de curso, Direção de Ensino, Supervisão Escolar e Coordenação-Técnico 
Pedagógica para levantamento das necessidades de formação baseadas nas demandas do 
público atendido pelos professores no IFRJ/ Campus Volta Redonda; parceria com o Núcleo de 
Atendimento a Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE) para planejamento e execução 
das ações de formação. A preocupação com esta sondagem, envolvendo inúmeros atores do 
campus se dá devido ao conhecimento de que propostas de formação docente devem 
considerar as demandas da comunidade em que serão implementadas para que tenham alguma 
efetividade. Após este levantamento e partindo das demandas apresentadas, serão planejados 
processos formativos em modalidades diversas que poderão incluir palestras, oficinas, cine 
debates, minicursos entre outros. Será proposta à Direção de Ensino que algumas destas 
atividades sejam realizadas nos encontros pedagógicos realizados mensalmente no campus, que 
ocorrem com convocação de todo corpo docente. Outras destas atividades serão de livre 
participação e poderão ser abertas também aos licenciandos dos cursos de graduação em 
Matemática e Física do IFRJ/CVR e público externo. Com a pesquisa pretende-se fazer um 
acompanhamento que possibilite compreender/ responder as seguintes questões: Quais as 
experiências formativas dos professores do IFRJ campus Volta Redonda em educação inclusiva 
nos seus cursos de formação inicial e continuada? Quais as demandas formativas dos 
professores e do campus Volta Redonda? Como foi a participação dos professores nas atividades 
formativas desenvolvidas, tanto as por convocação quanto as por livre participação? Quais as 
contribuições da formação realizada para o desenvolvimento das práticas pedagógicas docentes 
no campus Volta Redonda? Vale destacar que os processos formativos poderão ser 
implementados pelos próprios participantes do grupo de pesquisa, que concomitantemente ao 
planejamento da formação realizarão estudo sobre a educação inclusiva e determinados tipos 
de deficiências e transtornos, ou por profissionais convidados para proferir palestras, debates, 
minicursos entre outros. 
 

Palavras-chave: Educação Inclusiva; Formação Continuada; Pesquisa-intervenção 
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RESUMO 
Este projeto propõe a continuidade do estudo iniciado em 2017-2018 que teve como objetivo 
inicial averiguar as formas de avaliação no sistema de ensino Municipal de Volta Redonda na 
disciplina de Física no Ensino Médio. Em relação aos Colégios Municipais da FEVRE constatamos 
que a instituição oferece uma orientação aos docentes referentes aos critérios avaliativos, sendo 
que 50% da avaliação deve ser realizado através da prova e os outros 50% a critério do docente. 
Então, os professores utilizam a prova como principal instrumento de avaliação e testes e 
trabalhos, como seminários, para compor a média das notas. Em 2018-2019 prosseguimos com 
a pesquisa nos Colégios Municipais de Ensino Médio com o intuito de propor sugestões de 
instrumentos avaliativos diferenciados, assim, pesquisamos formas alternativas de avaliação em 
Física e realizamos junto aos docentes um momento de formação continuada através de 
workshop para apresentarmos três sugestões que consistiram em: Auto avaliação, Mapa 
Conceitual e o Experimento de baixo custo em sala. Em relação ao Experimento apresentamos 
uma forma de registro dos indicadores de aprendizagem para facilitar o acompanhamento do 
docente. Solicitamos a renovação para continuar a investigação sobre o tema Avaliação 
ampliando a pesquisa à nível de Sistema Estadual de Ensino.  O intuito é o de averiguar como os 
docentes de Física dos Colégios Estaduais de Volta Redonda realizam o processo avaliativo dos 
conteúdos da disciplina para mapear as ações avaliativas E buscar as respostas para as seguintes 
questões: Quais critérios utilizados pelos docentes da rede estadual de ensino para avaliar? Que 
instrumentos avaliativos utilizam? A metodologia da pesquisa será a qualitativa do tipo estudo 
de caso que permite a descoberta e a apreensão mais completa do objeto estudado, levando 
em consideração o contexto em que se situa. Como técnica de coleta de dados realizaremos 
entrevistas e análise documental, no caso, as propostas avaliativas dos docentes. Como 
resultado, esperamos obter um diagnóstico mais amplo da avaliação no ensino de Física em 
Volta Redonda. 
 

Palavras-chave: Avaliação; Avaliação em Física; Sistema  Estadual de Ensino. 
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RESUMO 
O presente projeto de pesquisa se propõe a analisar a dinâmica ambiental no perímetro urbano 
do município de Volta Redonda/RJ, com ênfase nas relações que se estabelecem entre os 
principais meios de comunicação regionais, as percepções de risco construídas pela população, 
e os sistemas de resposta hoje existentes nas esferas municipal e estadual do poder público. Seu 
ponto de partida reside no levantamento sistemático das informações de cunho ambiental 
(reportagens sobre riscos e fragilidades - potenciais ou emergentes -, acidentes e catástrofes 
ambientais, assim como suas possíveis causas, impactos, desdobramentos, custos, 
responsabilidades, mecanismos de prevenção, sistemas de resposta etc.) divulgadas ao longo 
dos últimos anos através dos principais meios de comunicação da região Sul Fluminense. A partir 
desse levantamento preliminar, as ameaças ambientais de maior escala e/ou com maior 
intensidade de divulgação por tais veículos jornalísticos serão selecionadas para uma etapa de 
trabalho de campo – envolvendo tanto o recolhimento in loco de dados geográficos sobre as 
principais áreas ameaçadas, quanto a aplicação de questionários sobre percepção de risco junto 
às populações residentes nas mesmas. Após a análise dos resultados obtidos, eles serão 
cruzados com os dados existentes acerca das medidas de prevenção (ou de mitigação de 
impactos) implementadas nas áreas estudadas, a fim de estabelecer de que forma o poder 
público tem atuado para responder as ameaças ambientais analisadas durante a pesquisa. O 
projeto pretende, assim, produzir subsídios para uma melhor intervenção dos órgãos municipais 
e estaduais responsáveis, aprofundando e qualificando o debate público acerca das ameaças 
ambientais presentes em Volta Redonda e dos recursos técnicos e socioeconômicos disponíveis 
para efetivar a sua prevenção. 
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PRODUÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 

 

COORDENADOR(A) DO PROJETO: MARCO ANDRÉ DE ALMEIDA PACHECO 

INÍCIO DO PROJETO: 8/1/2020 

TÉRMINO DO PROJETO: 7/30/2020 

GRANDE ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS 

MODALIDADE: PIBIC EM - CNPQ, JOVENS TALENTOS - FAPERJ 

 

RESUMO 
Popularizar o conhecimento científico é uma forma de contribuição para o desenvolvimento 
social e ampliação da cidadania, entretanto continua sendo um desafio atual levar este tipo de 
conteúdo até o público leigo. O audiovisual é um meio de comunicação que utiliza som e imagem 
na transmissão de mensagens pelo estímulo dos sentidos da audição e visão de modo 
simultâneo. O objetivo deste projeto é consolidar o Saientífique – Ciência do nosso jeito, 
constituído, prioritariamente, de um canal no YouTube com vídeos autorais relacionando Física 
com diversos outros aspectos da cultura e das artes em uma linguagem mais acessível a todos. 
Até o momento, três vídeos já foram criados, além do vídeo de apresentação do projeto, 
totalizando, aproximadamente, 200 inscritos e 1700 visualizações. O material audiovisual agrega 
valores, trazendo uma maior exposição, isto é, mais visibilidade, de uma maneira axiomática, 
objetiva e acessível do conhecimento científico. 
 

Palavras-chave: divulgação científica; youtube; ensino de física. 
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BRAÇO ROBÓTICO PROGRAMÁVEL PARA CARACTERIZAÇÃO DOS MEIOS 

TÉRMICOS UTILIZADOS NA CALIBRAÇÃO DE SENSORES DE TEMPERATURA 

 

COORDENADOR(A) DO PROJETO: NILMARA ALMEIDA GUIMARAES 

INÍCIO DO PROJETO: 7/15/2017 

TÉRMINO DO PROJETO: 7/15/2018 

GRANDE ÁREA: ENGENHARIAS 

MODALIDADE: PIBIC Jr - IFRJ, PIBIC - CNPQ EM, JOVENS TALENTOS - FAPERJ 

 

RESUMO 
O objetivo do presente trabalho é desenvolver um braço robótico programável que possui uma 
garra embutida com capacidade de realizar movimentos axial e radial, afim de automatizar o 
processo de caracterização dos meios térmicos utilizados nas calibrações de sensores de 
temperatura. No contexto dos laboratórios acreditados em temperatura, que possuem um 
papel importante na garantia dos resultados obtidos por meio da calibração dos instrumentos 
de medição de temperatura, cumprirem o documento orientativo do INMETRO n°32, que indica 
a necessidade da caracterização dos meios térmicos, avaliando as componentes axial e radial. 
Questões relacionadas ao aumento da confiabilidade metrológica, produtividade e segurança 
do técnico que executa tal atividade motivaram o presente trabalho. Os resultados esperados 
são que o protótipo criado possa facilitar a vida do profissional com um baixo custo, além de 
aumentar a qualidade do laboratório. 
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BRAÇO ROBÓTICO PROGRAMÁVEL PARA CARACTERIZAÇÃO DOS MEIOS 

TÉRMICOS UTILIZADOS NA CALIBRAÇÃO DE SENSORES DE TEMPERATURA 

 

COORDENADOR(A) DO PROJETO: NILMARA ALMEIDA GUIMARÃES 

INÍCIO DO PROJETO: 8/1/2017 

TÉRMINO DO PROJETO: 8/1/2019 

GRANDE ÁREA: ENGENHARIAS 

MODALIDADE: PIBITI - IFRJ, PIBIC EM - CNPQ, PIVICT - IFRJ, PROCIÊNCIA - IFRJ, JOVENS 

TALENTOS - FAPERJ 

 

RESUMO 
O objetivo do presente trabalho é desenvolver um braço robótico programável que possui uma 
garra embutida com capacidade de realizar movimentos axial e radial, afim de automatizar o 
processo de caracterização dos meios térmicos utilizados nas calibrações de sensores de 
temperatura. No contexto dos laboratórios acreditados em temperatura, que possuem um 
papel importante na garantia dos resultados obtidos por meio da calibração dos instrumentos 
de medição de temperatura, cumprirem o documento orientativo do INMETRO n°32, que indica 
a necessidade da caracterização dos meios térmicos, avaliando as componentes axial e radial. 
Questões relacionadas ao aumento da confiabilidade metrológica, produtividade e segurança 
do técnico que executa tal atividade motivaram o presente trabalho. Os resultados esperados 
são que o protótipo criado possa facilitar a vida do profissional com um baixo custo, além de 
aumentar a qualidade do laboratório. 
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CRIAÇÃO DE PROTÓTIPO PARA A OTIMIZAÇÃO DO MONITORAMENTO DA 

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 

 

COORDENADOR(A) DO PROJETO: NILMARA ALMEIDA GUIMARÃES 

INÍCIO DO PROJETO: 6/1/2018 

TÉRMINO DO PROJETO: 6/1/2020 

GRANDE ÁREA: ENGENHARIAS 

MODALIDADE: Outro: Pesquisa e Extensão (UFFTech) 

 

RESUMO 
O objetivo do presente trabalho é desenvolver um projeto piloto, por meio de um protótipo que 
se assemelha a estação de tratamento de esgoto da Universidade Federal Fluminense – campus 
Aterrado, visando controlar e melhorar o sistema de automação presente nele. Além disso, criar 
uma ferramenta online que receba, através de um programador, os dados controlados e lidos 
pelo sistema, estabelecendo uma comunicação entre o operador e o sistema. Do mesmo modo, 
serão avaliados os aspectos relacionados à saúde pública do local, ao controlar os efluentes e 
monitorar o impacto ao rio. Ademais, o projeto encontra-se dentro de um contexto onde é 
necessário trabalhar com o retorno recorrente do esgoto que ocorre na Universidade, 
diminuindo-o significativamente ou controlando-o para que ocorra com uma menor frequência. 
A motivação para a elaboração do projeto encontra-se em tornar o sistema mais eficaz, menos 
prejudicial ao meio ambiente, com menor custo e de forma que resolva a questão do retorno 
do esgoto para a Universidade. Espera-se, como resultado, o funcionamento do protótipo, 
visando o controle e automação de todos os elementos presentes no sistema. 
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DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPO PARA MONITORAMENTO DE 

SEMÁFORO EM TEMPO REAL POR MEIO DA INTERNET DAS COISAS 

 

COORDENADOR(A) DO PROJETO: GILMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA 

INÍCIO DO PROJETO: 6/1/2019 

TÉRMINO DO PROJETO: 6/1/2020 

GRANDE ÁREA: ENGENHARIAS 

MODALIDADE: Outro: PIBIC EM UFF 

 

RESUMO 
Resumo do plano de trabalho: 
O objetivo do presente trabalho é desenvolver um protótipo para monitoramento de um 
semáforo, por meio da Internet das Coisas (IoT), a fim de acompanhar em tempo real o 
comportamento do mesmo. No caso, o monitoramento serviria para avaliar se o semáforo 
apresenta um comportamento normal, ou seja, indicando verde, vermelho e amarelo, ou 
apresenta um comportamento adverso. Um comportamento adverso pode ser estar amarelo 
piscante, não estar funcionando ou apresentar tempos de sinalização diferentes dos 
configurados. A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) de Volta Redonda possui 
um sistema que apresenta o comportamento dos semáforos do cidade por meio de 
controladores e fibra óptica, porém, os dados são apresentados apenas no servidor e não existe 
nenhum tipo de sistema de alerta em tempo real por meio de um aplicativo portátil, o que gerou 
a motivação do presente trabalho. O protótipo será desenvolvido em conjunto pela STMU, o 
Instituto Federal do Rio de Janeiro e a Universidade 
Federal Fluminense, por meio de parcerias, nas quais, a STMU auxiliaria na disponibilidade da 
mini cidade existente na Ilha São João para testes do protótipo com uso da internet. Os 
resultados esperados são que o bolsista possa ter contato com a Universidade, se 
desenvolvendo na área científica/tecnológica, e que o  protótipo possa facilitar o trabalho da 
STMU,  elhorando o transito  da cidade de Volta Redonda, podendo futuramente servir como 
base para criação de um projeto voltado para cidade inteligente, acompanhando o fluxo do 
transito e alterando os tempos de sinalização de forma automática. 
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DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO PARA MONITORAMENTO DE 

MATERIAL PARTICULADO NO AR POR IOT 

 

COORDENADOR(A) DO PROJETO: NILMARA ALMEIDA GUIMARÃES 

INÍCIO DO PROJETO: 6/1/2018 

TÉRMINO DO PROJETO: 8/1/2020 

GRANDE ÁREA: ENGENHARIAS 

MODALIDADE: PIBIC - CNPQ EM 

 

RESUMO 
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, nove em cada dez pessoas respiram ar 
contendo altos níveis de poluentes, gerando a morte de sete milhões de pessoas por ano. As 
principais doenças causadas por essa poluição são: asma, câncer de pulmão, sarampo, rinite e 
bronquite. A qualidade do ar é averiguada por testes de concentração de poluentes 
atmosféricos e conferida com os níveis legalizados pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(CONAMA). O objetivo do presente trabalho foi desenvolver um protótipo capaz de monitorar, 
via Internet das Coisas, o Índice de Qualidade do Ar (IQA) por meio da captação de material 
particulado de forma automática no Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) campus Volta 
Redonda. As captações das amostras foram realizadas em tempos cíclicos pré-determinados e a 
medição do material particulado MP10 foi feita por meio de um sensor de luminosidade, com 
base em operações matemáticas, para definir se a qualidade do ar é boa, regular, inadequada, 
má ou péssima. Os resultados encontrados foram um protótipo com uso do Node MCU, 
plataforma Blink®, sensor de luminosidade e demais aparatos, tornando o protótipo viável e 
aplicável, pois possui baixo custo e monitora em tempo real o IQA que a população esta exposta. 
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DESENVOLVIMENTO DE UMA CNC PARA A CARACTERIZAÇÃO DE MEIOS 

TÉRMICOS UTILIZADOS NA CALIBRAÇÃO DE SENSORES DE TEMPERATURA. 

 

COORDENADOR(A) DO PROJETO: NILMARA ALMEIDA GUIMARÃES 

INÍCIO DO PROJETO: 8/1/2017 

TÉRMINO DO PROJETO: 8/1/2019 

GRANDE ÁREA: ENGENHARIAS 

MODALIDADE: PIBITI - IFRJ, PIBIC EM - CNPQ, PIVICT - IFRJ, JOVENS TALENTOS - FAPERJ 

 

RESUMO 
Os laboratórios acreditados em temperatura possuem um papel importante na garantia dos 
resultados obtidos por meio da calibração dos instrumentos de medição de temperatura, uma 
das grandezas mais aplicadas industrialmente. Tais laboratórios necessitam cumprir o 
documento orientativo do INMETRO n°32, que indica a necessidade da caracterização dos meios 
térmicos utilizados para geração da temperatura de interesse para calibração do termômetro. 
O procedimento de caracterização é um processo manual, demorado e algumas vezes insalubre, 
desta forma, o objetivo do presente trabalho foi desenvolver uma estrutura mecânica de 
coordenadas com Comando Numérico Computadorizado (CNC) a fim de realizar movimentos 
axiais e radiais para aplicação no Laboratório de Metrologia do IFRJ Campus Volta Redonda. A 
CNC foi desenvolvida em três eixos (x, y e z) por meio do uso de motores de passo, guias lineares, 
barra roscada, arduíno para inserção da programação necessária da movimentação de acordo 
com o meio térmico avaliado e uma plataforma INDUSOFT para gerenciamento e criação 
automática de relatório de verificação com a estimativa das incertezas de medição axial e radial. 
O projeto obteve como resultados: a movimentação adequada dos eixos y e z na estrutura 
montada, sendo necessárias alterações mecânicas para melhoria do eixo x; e geração 
automática do relatório de verificação. Na automação faz-se necessário a inclusão de um 
sistema de indicação do ponto (0,0,0) no sistema de coordenadas para orientação de 
posicionamento e trabalhos futuros relacionados ao protocolo de comunicação entre o meio 
térmico e a plataforma INDUSOFT. O projeto inicial era a criação de um braço robótico, sendo 
que devido ao peso do sensor de temperatura, foi necessário modificar para uma estrutura mais 
estável. Desta forma, conclui-se que o projeto necessita de mais tempo para inclusão de 
melhorias e novos testes a fim de realizar com eficiência a caracterização completa do meio 
térmico. 
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MEDIÇÃO AUTOMATIZADA DE CIRCULARIDADE E CILINDRICIDADE POR 

MEIO DE UM RELÓGIO COMPARADOR 

 

COORDENADOR(A) DO PROJETO: WYSLLAN JEFFERSON LIMA GARÇÃO 

INÍCIO DO PROJETO: 8/1/2018 

TÉRMINO DO PROJETO: 8/1/2020 

GRANDE ÁREA: ENGENHARIAS 

MODALIDADE: PIBIC EM - CNPQ, PIVICT - IFRJ 

 

RESUMO 
O objetivo do presente trabalho é desenvolver uma base sólida para medição automatizada de 
circularidade e cilindricidade por meio de um relógio comparador, a fim de facilitar o 
aprendizado em metrologia mecânica, proporcionando agilidade aos técnicos em metrologia na 
produtividade reduzindo os erros de posicionamento. Os resultados esperados são que o 
protótipo possa facilitar a vida dos profissionais com um baixo custo, além de aumentar a 
qualidade do ambiente de trabalho. 
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DESENVOLVIMENTO DE UM DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE 

PARTICULADO NO AR 

 

COORDENADOR(A) DO PROJETO: NILMARA ALMEIDA GUIMARÃES 

INÍCIO DO PROJETO: 8/15/2019 

TÉRMINO DO PROJETO: 8/15/2020 

GRANDE ÁREA: ENGENHARIAS 

MODALIDADE: PIBIC EM - CNPQ, PIVIC - IFRJ 

 

RESUMO 
O presente trabalho envolve o desenvolvimento de um instrumento que seja capaz de fazer a 
captação de uma amostra de ar. Este protótipo ficará localizado no Instituto Federal do Rio de 
Janeiro (IFRJ) campus Volta Redonda com o intuito de monitorar a qualidade do ar. As captações 
das amostras serão realizadas em tempos cíclicos e pré-determinados, a leitura deste 
particulado será feita por meio de um sensor de luminosidade e com base em operações 
matemáticas define-se a qualidade do ar em boa, regular, inadequada, má ou péssima, segundo 
a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). 
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MEDIÇÃO AUTOMATIZADA DE CIRCULARIDADE E CILINDRICIDADE POR 

MEIO DE UM RELÓGIO COMPARADOR 

 

COORDENADOR(A) DO PROJETO: WYSLLAN JEFFERSON LIMA GARÇÃO 

INÍCIO DO PROJETO: 8/15/2019 

TÉRMINO DO PROJETO: 8/15/2020 

GRANDE ÁREA: ENGENHARIAS 

MODALIDADE: PIBIC Jr - IFRJ, PIVIC - IFRJ 

 

RESUMO 
O objetivo do presente trabalho é desenvolver uma base sólida para medição automatizada de 
circularidade e cilindricidade por meio de um relógio comparador, a fim de facilitar o 
aprendizado em metrologia mecânica, proporcionando agilidade aos técnicos em metrologia na 
produtividade reduzindo os erros de posicionamento. Os resultados esperados são que o 
protótipo possa facilitar a vida dos profissionais com um baixo custo, além de aumentar a 
qualidade do ambiente de trabalho. 
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DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPO PARA MONITORAMENTO DE 

SEMÁFORO EM TEMPO REAL POR MEIO DA INTERNET DAS COISAS 

 

COORDENADOR(A) DO PROJETO: GILMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA 

INÍCIO DO PROJETO: 9/2/2019 

TÉRMINO DO PROJETO: 9/2/2020 

GRANDE ÁREA: ENGENHARIAS 

MODALIDADE: Outro: PIBIC UFF, PIBITI - IFRJ 

 

RESUMO 
O objetivo do presente trabalho é desenvolver um protótipo para monitoramento de um 
semáforo, por meio da Internet das Coisas (IoT), a fim de acompanhar em tempo real o 
comportamento do mesmo. No caso, o monitoramento serviria para avaliar se o semáforo 
apresenta um comportamento normal, ou seja, indicando verde, vermelho e amarelo, ou 
apresenta um comportamento adverso. Um comportamento adverso pode ser estar amarelo 
piscante, não estar funcionando ou apresentar tempos de sinalização diferentes dos 
configurados. A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) de Volta Redonda possui 
um sistema que apresenta o comportamento dos semáforos do cidade por meio de 
controladores e fibra óptica, porém, os dados são apresentados apenas no servidor e não existe 
nenhum tipo de sistema de alerta em tempo real por meio de um aplicativo portátil, o que gerou 
a motivação do presente trabalho. O protótipo será desenvolvido em conjunto pela STMU, o 
Instituto Federal do Rio de Janeiro e a Universidade Federal Fluminense, por meio de parcerias, 
nas quais, a STMU auxiliaria na disponibilidade da mini cidade existente na Ilha São João para 
testes do protótipo com uso da internet. Os resultados esperados são que o bolsista possa ter 
contato com a Universidade, se desenvolvendo na área científica/tecnológica, e que o protótipo 
possa facilitar o trabalho da STMU, melhorando o transito da cidade de Volta Redonda, podendo 
futuramente servir como base para criação de um projeto voltado para cidade inteligente, 
acompanhando o fluxo do transito e alterando os tempos de sinalização de forma automática. 
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IMPLEMENTAÇÃO DA NBR ISO/IEC 17025 NO LABORATÓRIO DE 

INSTRUMENTAÇÃO NUCLEAR 

 

COORDENADOR(A) DO PROJETO: NILMARA ALMEIDA GUIMARÃES 

INÍCIO DO PROJETO: 9/12/2019 

TÉRMINO DO PROJETO: 9/12/2019 

GRANDE ÁREA: ENGENHARIAS 

MODALIDADE: PIBIC UFRJ 

 

RESUMO 
O presente projeto visa a implementação da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 - Requisitos gerais 
para a competência de laboratórios de ensaio e calibração  no Laboratório de Instrumentação 
Nuclear do Programa de Engenharia Nuclear da Universidade Federal do Rio de Janeiro em 
conjunto com os docentes e alunos do curso técnico em metrologia do Instituto Federal do Rio 
de Janeiro Campus Volta Redonda com o objetivo de solicitar a acreditação do laboratório na 
Coordenação Geral de Acreditação para realização de ensaios acreditados em radiações 
ionizantes. O projeto de cooperação entre as instituições visa o desenvolvimento dos docentes 
no programa de doutorado em Engenharia Nuclear e estágio em pesquisa aos alunos envolvidos. 
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CRIAÇÃO DE PROTÓTIPO PARA MONITORAMENTO DE UMA ESTAÇÃO DE 

TRATAMENTO DE ESGOTO 

 

COORDENADOR(A) DO PROJETO: NILMARA ALMEIDA GUIMARÃES 

INÍCIO DO PROJETO: 9/15/2019 

TÉRMINO DO PROJETO: 9/15/2020 

GRANDE ÁREA: ENGENHARIAS 

MODALIDADE: PIBITI - IFRJ ou CNPQ 

 

RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo desenvolver um protótipo de uma Estação de 
Tratamento de Esgoto (ETE), semelhante à ETE da Universidade Federal Fluminense – campus 
Aterrado, visando monitorar o processo de forma remota, a fim de diminuir impactos ao meio 
ambiente e otimizar o processo de monitoramento da operação da ETE. Tendo em vista que é 
recorrente o retorno do esgoto por falta de um monitoramento em tempo real do acionamento 
da bomba submersa na estação, justificando a aplicação do projeto para diminuir 
significativamente tal problemática. A motivação para a elaboração do projeto foi tornar o 
sistema mais eficaz, menos prejudicial ao meio ambiente, com menor custo e de forma que 
resolva a questão do retorno do esgoto para a Universidade. Obteve-se, como resultado, o 
funcionamento do protótipo, visando o monitoramento de todos os elementos presentes no 
sistema, partindo do conceito IoT. 
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GÊNEROS TEXTUAIS NO MUNDO DO TRABALHO: O ESPAÇO DA PRODUÇÃO 

ESCRITA EM ÁREAS TÉCNICAS NA INDÚSTRIA 

 

COORDENADOR(A) DO PROJETO: SOLANGE NASCIMENTO DA SILVA 

INÍCIO DO PROJETO: 7/31/2017 

TÉRMINO DO PROJETO: 12/31/2019 

GRANDE ÁREA: LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES 

MODALIDADE: FAPERJ - JEVENS TALENTOS 

 

RESUMO 
 

Palavras-chave:  



PROJETOS DE PESQUISA E INOVAÇÃO DESENVOLVIDOS NO CAMPUS VOLTA REDONDA 

 

1 
 

O DESENHO DE CLÉCIO PENEDO NO DESFILE CÊNICO “NASCE UMA 

CIDADE”. 

 

COORDENADOR(A) DO PROJETO: AYRTON FERREIRA DA COSTA JUNIOR 

INÍCIO DO PROJETO: 6/5/2017 

TÉRMINO DO PROJETO: 5/1/2018 

GRANDE ÁREA: LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES 

MODALIDADE: JOVENS TALENTOS - FAPERJ 

 

RESUMO 
O presente projeto tem por objetivo realizar leitura de imagens, especificamente desenhos de 
Clécio Penedo escolhidos pelos membros do Coletivo Sala Preta como referência para o desfile 
cênico Nasce uma Cidade, edições de 2014 e 2015. A pesquisa será conduzida no âmbito de um 
grupo de estudos de desenho artístico composto por alunos do IFRJ campus Volta Redonda, a 
partir de pesquisa no acervo do artista e no acervo do coletivo. 
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RESUMO 
O IFRJ campus Volta Redonda mantém um Curso Médio Técnico em Automação Industrial onde 
os alunos são incentivados por professores, técnicos e alunos representantes que compõem o 
Núcleo de Apoio à Pessoa com Necessidade Específica da instituição a inserirem nos trabalhos 
de conclusão do curso a temática da Tecnologia Assistiva. Outra característica do campus é a 
realização de variadas ações culturais, muitas em forma exposição de imagens artísticas, 
algumas promovidas no âmbito do projeto de extensão Grupo de Estudos sobre o Desenho, 
núcleo de alunos que tem por objetivo pesquisar a linguagem do desenho e promover visitas a 
espaços de criação e exposição. São três os principais acervos pesquisados pelo grupo: imagens 
produzidas pelo artista Clécio Penedo, desenhos do Salão de Humor de Volta Redonda e 
fotografias antigas de Volta Redonda. Como no Brasil ainda ainda não é comum o uso de 
recursos e tecnologias adequadas para adaptação de acervos e exposições temporárias de 
imagens para apreciação de indivíduos e grupos com necessidades específicas que esteja em 
conformidade com a Lei Brasileira de Inclusão e diante das possibilidades de recursos de pessoal 
e material do IFRJ apresenta-se a seguinte questão: como tornar uma exposição acessível para 
diferentes públicos, inclusive aqueles que apresentam necessidades específicas? mais 
especificamente como a tecnologia da prototipagem pode ser usada em exposições de imagens 
produzidas no campus para visita da comunidade interna e externa, considerando a inclusão de 
deficientes visuais? 
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RESUMO 
A habilidade de compreensão leitora e noção de gêneros discursivos (Bakhtin, 1999) são 
apontadas pelo Parâmetro Curricular Nacional (PCN) como objetos de ensino nas aulas de inglês 
do ensino médio. Em decorrência dessa indicação governamental, observa-se uma profusão de 
livros e materiais didáticos que tentam promover o aprimoramento da leitura em língua inglesa 
para os cursos de ensino médio, apostando em textos de diversos gêneros com atividades que 
enfatizam a leitura. Esse contexto assinala a importância dos questionamentos relativos ao 
processo de ensino e aprendizagem da língua inglesa, bem como a adoção de materiais para 
esta finalidade. Não podendo negligenciar o fato de que os materiais destinados ao ensino 
médio técnico também precisam ser alvos de pesquisas, visto que precisam suprir as 
necessidades específicas dos alunos dos cursos profissionalizantes. Dessa maneira, este trabalho 
tem como objetivo fazer uma análise de necessidades quanto ao processo de ensino e 
aprendizagem em língua inglesa para o curso técnico em Automação Industrial e a subsequente 
produção de materiais didáticos que atendam a essas necessidades e ao interesse dos alunos, 
enfocando a contribuição das novas tecnologias da informação no aprendizado da língua alvo. 
Para atingir este objetivo, faremos a revisão da literatura sobre letramento (Cope & Kalantzis, 
1999; Signorini, 2010), a constituição de materiais didáticos (Rojo, 2010) e novas tecnologias 
(Gee, 2012). A metodologia de pesquisa se constitui pela composição de um questionário que 
mapeie as necessidades de leitura e interesses dos alunos do curso para servirem como base 
para a elaboração de atividades de leituras. Esse questionário será submetido à análise a luz das 
dimensões da pedagogia dos letramentos de Kalantzis e Cope (2012) para apreciarmos que 
letramentos são mais importantes para o corpo discente. O arcabouço teórico concernente à 
elaboração de material didático e novas tecnologias fundamentarão a culminância deste projeto 
com o processo de elaboração de material didático em si.  
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RESUMO 
Explorar a interseção entre a Física e Literatura e tornar mais acessível o estudo dessas áreas do 
conhecimento através da reflexão dos processos de fabulação dos conceitos de Física e da 
análise da influência da Física universo literário e, dessa forma, articular fundamentação teórica 
para atividades práticas e modalidades de aplicação prática para as contribuições teóricas, nas 
áreas respectivas. A Física, nessa perspectiva, é um processo e um paradigma cultural e histórico 
e será analisado como tal. Pretende-se realizar um levantamento bibliográfico e produzir 
material de divulgação científica e proposta de atividade pedagógica através de seleção de 
periódicos e textos literários que abarquem o tema de pesquisa. Além disso, será elaborado um 
texto final que vise a divulgação científica através da escrita e de atividade pedagógica em turma 
de ensino médio. O projeto abarca um tema ainda inexplorado em profundidade. Logo, ele seria 
uma contribuição à busca de alternativas viáveis para o ensino e divulgação científica, de modo 
a articular o objetivo de elevar o nível de aprendizado significativo do aluno e sua capacidade 
de interpretação do mundo. 
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RESUMO 
A habilidade de compreensão leitora e noção de gêneros discursivos (Bakhtin, 1999) são 
apontadas pelo Parâmetro Curricular Nacional (PCN) como objetos de ensino nas aulas de inglês 
do ensino médio. Em decorrência dessa indicação governamental, observa-se uma profusão de 
livros e materiais didáticos que tentam promover o aprimoramento da leitura em língua inglesa 
para os cursos de ensino médio, apostando em textos de diversos gêneros com atividades que 
enfatizam a leitura. Esse contexto assinala a importância dos questionamentos relativos ao 
processo de ensino e aprendizagem da língua inglesa, bem como a adoção de materiais para 
esta finalidade. Não podendo negligenciar o fato de que os materiais destinados ao ensino 
médio técnico também precisam ser alvos de pesquisas, visto que precisam suprir as 
necessidades específicas dos alunos dos cursos profissionalizantes. Dessa maneira, este trabalho 
tem como objetivo fazer uma análise de necessidades quanto ao processo de ensino e 
aprendizagem em língua inglesa para o curso técnico em Automação Industrial e a subsequente 
produção de materiais didáticos que atendam a essas necessidades e ao interesse dos alunos, 
enfocando a contribuição das novas tecnologias da informação no aprendizado da língua alvo. 
Para atingir este objetivo, faremos a revisão da literatura sobre letramento (Cope & Kalantzis, 
1999; Signorini, 2010), a constituição de materiais didáticos (Rojo, 2010) e novas tecnologias 
(Gee, 2012). A metodologia de pesquisa se constitui pela composição de um questionário que 
mapeie as necessidades de leitura e interesses dos alunos do curso para servirem como base 
para a elaboração de atividades de leituras. Esse questionário será submetido à análise a luz das 
dimensões da pedagogia dos letramentos de Kalantzis e Cope (2012) para apreciarmos que 
letramentos são mais importantes para o corpo discente. O arcabouço teórico concernente à 
elaboração de material didático e novas tecnologias fundamentarão a culminância deste projeto 
com o processo de elaboração de material didático em si. 
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