
Título do Projeto Cidade UF 

A construção do sujeito-escritor: Da narrativa à 
produção científica na Escola Estadual de Ensino em 
Tempo Integral Maria do Carmo Viana dos Anjos -
Macapá - AP 

Macapá AP 

A cultura do assédio: da brincadeira ao assédio sexual e 
moral 

Joinville SC 

A festa de Labatut em Pirajá: Celebração justa? Salvador  BA 

A geometria na cultura do enxaimel Pomerode SC 

A ilusão do super estímulo e sua relação com o 
aumento desmedido de casos de transtornos 
psicológicos na pós-modernidade 

Curitiba PR 

A influência da das cores no estudo e na produtividade 
dos alunos do ensino médio 

Curitiba PR 

A leitura como medida terapêutica: Os efeitos 
fisiológicos da leitura durante a pandemia do COVID-19 

Contagem MG 

A matemática e o consumo racional da água - fase 3 Seara SC 

A produção de um tijolo ecológico a partir da fibra do 
coco verde como possibilidade para o reaproveitamento 
de máscaras descartáveis 

Recife PE 

A relação entre vírus e vacinas: Análise dos livros 
didáticos 

Uberlândia MG 

A utilização de infusão de tiririca (Cyperus spp.) para 
aceleração da germinação de sementes de leguminosas 
e gramíneas 

Curitiba PR 

A utilização de recursos não renováveis para a 
produção de plástico: Impactos do crescente consumo 

Uberlândia MG 

Açúcar de pêra Jaraguá do Sul SC 

Algoritmo de inteligência artificial densenet para a 
automação da diagnose de doenças detectáveis por 
imagens de ressonância magnética 

Vitória ES 

Alzheimer: Esqueça o preconceito Londrina PR 

Ambientes interativos e sua interferência na 
aprendizagem 

Londrina PR 

Análise comparativa de agrotóxicos em frutas Jaraguá do Sul SC 

Análise comparativa do comportamento das abelhas 
mandaçaia e manduri em diferentes períodos do ano 
para entender a influência climática em seus hábitos de 
vida 

Londrina PR 

Análise da influência de polinização em cultivares de 
abóbora por abelhas nativas 

Londrina PR 

Análise da utilização de poliestireno expandido para 
fabricação de piso tátil 

Uberlândia MG 

Análise da viabilidade da inserção de fibras naturais na 
massa cimenteira: Confecção de telhas fibrocimento 
sustentáveis 

Uberlândia MG 



Análise dos indivíduos da bolha virtual educacional 
mapeada a partir do software Gephi e linguagem Python 

Belford Roxo RJ 

Animais gritam por socorro Sumaré SP 

Antioxidante para o tratamento da catarata Feira de Santana BA 

Aplicação dos fungos Rhizopus stolonifer e Aspergillus 
flavus: Uma alternativa sustentável para a recuperação 
de áreas contaminadas por agrotóxicos 

Imperatriz MA 

Aplicativo para monitoramento do consumo de água em 
torneira residencial. 

Feira de Santana BA 

As várias faces do morango: da mesa para moda e 
beleza 

Bom Princípio RS 

Astrolimpíada: Uma análise das estratégias usadas em 
uma competição on-line e na promoção da astronomia 
na educação 

Fortaleza CE 

Avaliação da eficiência de absorção de CO2 por três 
espécies nativas da Mata Atlântica 

Itajaí SC 

Avaliação da eficiência de diferentes técnicas de 
higienização das mãos com álcool 

Londrina PR 

Avaliação da produção de alevinos de guppy (Poecilia 
reticulata) em diferentes refúgios 

Toledo PR 

Avaliação da reprodução de Scenedesmus sp. em meio 
de cultivo a partir de resíduos da cervejaria - fase III 

Toledo PR 

Avaliação de diferentes concentrações de carvão 
ativado na neutralização de químicos em colmeias de 
Melipona quadrifasciata quadrifasciata e Mourella 
caerulea, fase II 

Toledo PR 

Avaliação de diferentes extratos vegetais no controle do 
fugo do maracujá (Fusarium sp.) 

Toledo PR 

Avaliação do efeito alelopático de Pinus taeda sobre o 
desenvolvimento do Cyperus rotundos. 

Toledo PR 

Avaliação do efeito do biofilme comestível a base de 
plânctons e/ou diferentes amidos associado ou não a 
refrigeração na conservação de vegetais de consumo in 
natura – fase IV 

Toledo PR 

Avaliação do efeito do extrato de Babosa (Aloe vera (L.) 
Burm. F.) no desenvolvimento in vitro de orquídeas 

Toledo PR 

Beesmart - Ferramentas para informar, conscientizar e 
conservar espécies de abelhas nativas em meio urbano 

Sapucaia do Sul RS 

Beewax Wrap: Uma alternativa para substituir o uso do 
plástico em filme 

Jaraguá do Sul SC 

Bengala Inteligente: Auxílio na locomoção e 
acessibilidade de deficientes visuais 

Pelotas RS 

Bilinguismo: Aplicativo assistivo para comunicação 
efetiva da libras 

Campinas SP 

Biodigestor semi-autônomo: Uma forma de gás de 
cozinha renovável e sustentável 

Sapucaia do Sul RS 

Bloo Hortolândia SP 

Bolha de sabão: Um exemplo de empreendedorismo 
social 

Pomerode SC 



Bora rushar: A construção da cultura juvenil por meio do 
vocabulário dos jogos eletrônicos 

Macapá AP 

Bullying e cyberbullying entre nós Sumaré SP 

Cadeira de rodas com suporte mecânico para auxiliar 
na mobilidade nas calçadas e ruas de Maceió 

Maceió AL 

Campanha ambiental e científica de conscientização 
participativa e colaborativa entre alunos de EFAI e em 
através da coleta e reutilização de óleo de cozinha para 
confecção de produtos (integração entre ensino 
fundamental anos iniciais e ensino médio) 

Jaraguá do Sul SC 

Cantinho da honestidade e a matemática financeira - 
fase 3 

Seara SC 

Cartas da conscientização: Reconhecendo 
relacionamentos abusivos – fase 2 app 

Leme SP 

Carun-XÔ: Uma alternativa na caatinga para o combate 
aos carunchos 

Flores PE 

Casa móvel: revivendo tecnologias do passado São José SC 

Catalogação de inventário do IFPR – Campus Assis 
Chateaubriand por meio do sensor de identificação por 
radiofrequência (RFID) utilizando ESP32 

Assis Chateaubriand PR 

CAT-FOOD: Produção de ração caseira para gatos a 
partir do pedúnculo do caju, exoesqueleto do camarão, 
casca do ovo e sangue bovino 

Apodi RN 

Chatbot para interpretação de rótulos de alimentos por 
meio da educação químico-nutricional 

Campo Grande MS 

Coberturas poliméricas, biodegradáveis, comestíveis e 
antifúngicas para evitar o desperdício de alimentos 

Curitiba PR 

Como a literatura de transição (ainda) afeta o imaginário 
de independência brasileiro atual 

Uberlândia MG 

Como os absorventes sustentáveis podem diminuir a 
precariedade menstrual de mulheres carentes 

Sapucaia do Sul RS 

Comparação da produção de biodiesel a partir de 
diversas fontes oleaginosas 

Londrina PR 

Comunicador parabólico Jaraguá do Sul SC 

Conservante natural de carnes a base do líquido 
extraído da planta Manihot esculenta 

Boa Vista RR 

Construção de padrões do sistema caóticode órbitas 
relativas entre astros numa matriz de multiplicação 
radial 

Fortaleza CE 

Construção de um incinerador de baixo custo como 
alternativa de descarte de máscaras descartáveis 

Jaraguá do Sul SC 

Conversando com os rótulos dos alimentos: Chatbot 
para conectar elementos químicos às doenças 
cardiovasculares 

Campo Grande MS 

Cookiesveg: Alternativa saudável de bolacha vegana 
rica em vitaminas e propriedades calmantes 

Sapucaia do Sul RS 

Cores, aromas e sabores da nossa terra Seara SC 

Crime organizado Pomerode SC 



Desbravando novos saberes Pomerode SC 

Descarte de medicamentos no município de Indaial Indaial SC 

Desenvolvimento de celulose bacteriana produzida a 
partir dos resíduos do processamento da uva 

Osório RS 

Desenvolvimento de microscópio didático de baixo 
custo e sustentável 

Blumenau SC 

Desenvolvimento de tintas atóxicas com potencial 
terapêutico e estimulante para espaços internos 

Sapucaia do Sul RS 

Desenvolvimento de um filtro para poluição atmosférica Londrina PR 

Desenvolvimento de uma bebida gaseificada alternativa 
para pessoas com diabetes mellitus 

Sapucaia do Sul RS 

Desenvolvimento sustentável e empreendedorismo: 
reaproveitando as partes descartas do açaí (Euterpe 
oleracea Mart.) para produção de papel 

Codajás AM 

Destino correto para os restos alimentares de nossa 
unidade escolar escola sustentável 

Schroeder SC 

Detecção de áreas em desmatamento na floresta 
amazônica através de imagens de satélites analisadas 
por redes neurais  

Florianópolis SC 

Dia a dia animal e seus comportamentos Londrina PR 

Distribuição autônoma de ração em viveiros de peixes 
com uso de vants 

Fernandópolis SP 

ECCES: Estante Carregadora de Celular com Energia 
Solar 

São Leopoldo RS 

Ecotelhado sequestrador de carbono Curitiba PR 

Elaboração de uma liga plástica biodegradável feita com 
base no albúmen do ovo 

Londrina PR 

Elaboração de utensílios ecológicos e comestíveis 
utilizados para alimentação 

Jaraguá do Sul SC 

Ensaios de biorremediação em um rio urbano Jacarezinho PR 

Estresse: O inimigo constante dos professores Londrina PR 

Estudo de biomonitoramento do córrego central de 
Guarantã do Norte/MT - Allium cepa L como sistema-
teste 

Guarantã do Norte MT 

Extração e transformação do lodo proveniente do 
beneficiamento do corte de mármores e granitos em 
massa plástica 

Novo Hamburgo RS 

Fatores que influenciam a variação de temperatura da 
Terra 

Curitiba PR 

Femiciência: Um aplicativo pedagógico para ampliar a 
representatividade feminina na ciência 

Sapucaia do Sul RS 

Fiber Block - Blocos pré-moldados ecologicamente 
corretos incorporados com fibra de vidro e poliestireno 

Curitiba PR 

Fogão automatizado com Arduino, opção segura para 
idosos 

São João da Barra RJ 

Forever young: Site educativo para crianças com 
transtorno do espectro autista (TEA) 

Caraúbas RN 



Gegen-Mücken: Repelente natural Pomerode SC 

Geometrias não euclidianas: Tudo é como parece ser? Jaraguá do Sul SC 

Gotículas de poluição: Óleo de cozinha em rios e 
alternativas de minimização de seu impacto ambiental 

Tupandi  RS 

Homeopatia: Uma alternativa para combater a dengue Toledo PR 

Hovenis dulcis uma alternativa no controle da 
antracnose na produção do tomate - fase III 

Toledo PR 

Impacto na produção de linhaça e qualidade do óleo em 
diferentes manejos de nitrogênio 

Palmeira das Missões RS 

Impactos do descarte de efluentes tóxicos no Rio 
Cachoeira na cidade de Joinville 

Joinville SC 

Inclusapp! Maceió AL 

Influência de extratos vegetais no desenvolvimento in 
vitro do fungo (Rhizoctonia solani) causador do 
tombamento da soja - fase II 

Toledo PR 

Influência de Gandhi na luta e conquista dos direitos 
humanos 

Londrina PR 

Influência do nitrato de amônio (NH₄NO₃) no 
desenvolvimento radicular e aéreo em feijoeiros: fase II 

Londrina PR 

Integrando gerações: Gerontotecnologias educacionais 
para saúde 

Curitiba PR 

Inteligência artificial no cotidiano: O impacto dos 
algoritmos nas redes sociais 

Pomerode SC 

Intervalo hídrico ideal no desenvolvimento de vegetais 
com grande veiculação comercial 

Londrina PR 

Investigação das profissões de risco para leucemia 
mieloide crônica 

São Paulo SP 

Jardim inteligente Pelotas RS 

LETETEC: Primeiras impressões do projeto leitura, 
teatro e tecnologia 

Pomerode SC 

Livro de artista: Como ferramenta educativa Pelotas RS 

Lok1: Site sobre história da criptografia Jaraguá do Sul SC 

Lucky nutrición para mascotas Los Mochis - Sinaloa MÉXICO 

MANDPLAST: Elaboração de uma placa termoacústica 
utilizando casca de mandioca e resíduos plásticos para 
a construção civil 

Sapucaia do Sul RS 

Manipulação gravitacional e a possibilidade de seu uso 
em nosso benefício 

Londrina PR 

Mapeamento fitossociológico de uma área de vegetação 
para o desenvolvimento de uma trilha: Uma 
investigação do clube de ciências Fritz Müller 

Blumenau SC 

Maquete de hologramas em 3D do sistema solar Pomerode SC 

MATEDOBA: Jogo virtual e físico para o ensino lúdico 
das operações matemáticas básicas 

Curitiba PR 



MDC: Compósito produzido com fibra capilar e 
poliestireno expandido como alternativa ao MDF 

Bela Cruz CE 

Medicamento não é lixo: Desenvolvimento de um 
coletor para o descarte consciente de remédios 

Recife PE 

Medidor portátil de consumo de energia elétrica com 
supervisório via internet das coisas 

Jaraguá do Sul SC 

Mercados acessíveis para pessoas cegas ou com baixa 
visão 

Curitiba PR 

Método de reutilização de energia térmica em chuveiros 
elétricos 

Curitiba PR 

Minecraft na escola Pomerode SC 

Mobilidade inclusiva Maceió AL 

Mulheres apagadas: A história não contada Betim MG 

Mulheres na sociedade Sumaré SP 

Multiletramentos: Pequenos programadores (kleinen 
programmierer) 

Pomerode SC 

Neto digital: A conexão intergeracional e a inclusão 
digital da terceira idade 

São Paulo SP 

O gás é natural! Pomerode SC 

O kindle direct publishing e a autopublicação como 
mecanismo para o reconhecimento dos escritos de 
jovens autoras 

Vitória da Conquista BA 

O uso excessivo da tecnologia pelas crianças Curitiba PR 

Olhos: Enxergando a tecnologia de forma diferente Pomerode SC 

Os impactos da pandemia influenciando no aumento 
dos preços dos alimentos no Brasil 

Inhambupe BA 

Os impactos do desenvolvimento da construção dos 
condomínios residenciais Horto Bela Vista na região do 
Cabula 

Salvador BA 

Painel de microalgas: Uma intervenção biológica capaz 
de reduzir o aquecimento global 

Londrina PR 

Pés x calçados: Questão de saúde Hortolândia SP 

Pesquisa sobre o uso de transtornos mentais em 
comentários banais no dia a dia e porque esse uso é 
errado 

Londrina PR 

Plástico biodegradável a base de microalgas uma 
alternativa aos plásticos convencionais 

Toledo PR 

Plickers: Plataforma de apoio à aprendizagem de 
matemática utilizando o material estruturado 

Bela Cruz CE 

Plindom: Dispositivo para auxílio na autonomia e 
qualidade de vida de pets com deficiência visual 

Sapucaia do Sul RS 

Pobreza menstrual em Caraúbas/RN: A privação de 
recursos e acesso a produtos de higiene por 
adolescentes que vivem em situação de pobreza na 
cidade 

Caraúbas RN 



Pobreza menstrual: A importância do diálogo e 
conscientização 

Jaraguá do Sul SC 

Poemas dos bumbás de Parintins: Minha história, minha 
vida e minha identidade 

Parintins AM 

Potencial antibacteriano sinérgico de óleos essenciais 
como antissépticos para pacientes com dermatite 
atópica 

Uberlândia MG 

Produção de biofilme a partir de amido e sorbato de 
potássio para emprego em embalagens de alimentos 

Fernandópolis SP 

Produção de bolo alternativo para diabéticos Toledo PR 

Produção de piso tátil com lodo de esgoto tratado na 
cidade de Londrina e região 

Londrina PR 

Produção de risoto natural para cães Londrina PR 

Produção de tilápia aliada ao desempenho produtivo de 
olerícolas em diferentes substratos fixadores em um 
sistema de aquaponia 

Toledo PR 

Professores de química em formação continuada e suas 
representações sociais sobre iniciação científica: Um 
estudo do tipo estado da arte nas publicações PDE-PR 
(turmas 2007 a 2016) 

Curitiba PR 

Proteína verde! Lemna minor alternativa para 
suplementação humana e animal, uma aliada para a 
reutilação de resíduos aquosos 

Palmeira das Missões RS 

Quebragalho - Software educativo de interação Recife PE 

Química, saúde e meio ambiente: Proposições de 
ensino sobre o consumo de proteína de origem animal e 
seus impactos para o desenvolvimento sustentável 

Jaraguá do Sul SC 

Ração alternativa para a produção de (traíra) Haplias 
malabariscus 

Toledo PR 

Raintasc: Tecnologia assistiva sustentável para facilitar 
a locomoção de cadeirantes na chuva 

Maceió AL 

Reconstruindo a história Pomerode SC 

Relação da água de abastecimento público de consumo 
humano e oviposição de Aedes aegypti 

Toledo PR 

Retenção da água da chuva para a irrigação de estufas Londrina PR 

Ribeirão Areia, nossa água, nosso mundo Pomerode SC 

Robótica para uma agricultura sustentável: A 
automatização do processo de irrigação por meio de 
sensores e energia solar 

Sapucaia do Sul RS 

Sacola mágica de incentivo à leitura e autonomia Schroeder SC 

Scratch Jr - Uma ferramenta Pomerode SC 

Segurança pública e dignidade humana Curitiba PR 

Semente materna poética Beruri AM 

Sertanejas cientistas - A ciência do Alto Sertão Canindé de São Francisco SE 



Simulação computacional do aquecimento, por 
interferência indireta, em colmeias de abelhas nativas 
sem ferrão 

Jaraguá do Sul SC 

Sinalização luminosa em rodovias: Utilização da energia 
produzida pelo tráfego de veículos 

Uberlândia MG 

Sinensi: Aplicativo mobile voltado para o 
desenvolvimento das funções executivas de crianças 
com TDAH 

Macaíba RN 

Slime disorder Hortolândia SP 

Smawalking Cane: Dispositivo para auxiliar a 
locomoção e o monitoramento de sinais vitais em 
pessoas idosas 

Sapucaia do Sul RS 

Somos todos diferentes: # tamos juntos! Parintins AM 

Sustentabilidade e inovação: A produção de pisos táteis 
a partir da reciclagem de pneus 

Maceió AL 

T.A.C.: Triciclo adaptado para crianças com pouca ou 
nenhuma funcionalidade dos membros inferiores 

Sapucaia do Sul RS 

Tecnologias brundtland Maceió AL 

Tele-entrega autônoma de soros antivenenos com o uso 
de drone 

Fernandópolis SP 

Testando a eficiência das armadilhas caseiras de 
garrafas tipo PET para a captura e controle de 
mosquitos transmissores da dengue e outras moléstias 
(Aedes aegypti) 

Blumenau SC 

Tudo começa na Infância: Os impactos da ansiedade no 
desenvolvimento social e cognitivo das crianças 

Londrina PR 

Um corpo que pulsa. Um corpo que fala. O corpo que 
habito! 

Taquara RS 

Uma proposta de criação de um portal digital verificador 
da veracidade de informações por meio da autopoiese 

Curitiba PR 

Uso da fibra de paina (Ceiba pentandra) como substrato 
de ilhas flutuantes filtrantes 

Recife PE 

Uso de diferentes extratos vegetais no controle do fungo 
causador da antracnose (Colletotrichum Musae) nos 
frutos da bananeira Musa. Spp. - fase III 

Toledo PR 

Uso do hidrogel de fraldas descartáveis usadas como 
alternativa de manutenção da umidade do solo 

Londrina PR 

Utilização da biomassa para o retardo da desertificação 
do solo - UBPRD'S 

Maceió AL 

Utilização de vants no processo de rearborização 
autônoma com aplicação do NPK 

Fernandópolis SP 

Vera's, artesanato saudável Curitiba PR 

 

 


