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322 EXPERIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE REABILITAÇÃO E ACEITO_ORIENTADOR CAMILA BARBOZA DE OLIVEIRA

323 EXPERIÊNCIA NO PROJETO FILHAS DE EDWIGES  Mulheres na Engenharia; Mídias ACEITO_ORIENTADOR JULYA SOUSA OLIVEIRA

324
PROJETO VAR: VIDEOAULAS DA UFC CAMPUS DE RUSSAS

Um dos fatores que podem influenciar na evasão dos estudantes universitários, principalmente nos primeiros semestres é o fato de que muitos não estão acostumados com o ritmo de estudo e conteúdo da universidade e, com isso, obtêm baixo rendimento nas disciplinas. O projeto VAR: Videoaulas da UFC Campus de Russas foi criado com o intuito de amenizar essa evasão propondo o uso da metodologia ativa de Sala de Aula Invertida. O professor fica responsável por criar o conteúdo e, com o auxílio de bolsistas, edita e publica essas videoaulas em um repositório de vídeos online. Com a inversão, nota-se que a interação entre aluno e professor é fortalecida, pois o professor passa de detentor do conhecimento para mentor e, com isso, a troca de informação é constante. Com a pandemia do COVID-19, o projeto não chegou a ser implantado em sua forma original. Durante a suspensão das atividades, muitos professores optaram por publicar videoaulas em seus canais particulares ou mesmo por realizar videoconferências ao vivo. Contu

Videoaulas; Sala de Aula Invertida; 

Metodologias Ativas de Ensino- ACEITO_ORIENTADOR LEONARDO DAVID TORRES BEZERRA

325 CRIAÇÃO, EDIÇÃO E POSTAGEM DE VIDEOAULAS PARA ACEITO_ORIENTADOR ALAN SOUSA DA SILVA

328 OS DESAFIOS DE COMBATER A EVASÃO DAS MULHERES NA ACEITO_ORIENTADOR CAMILA BARBOZA DE OLIVEIRA

329
MODELO PRÁTICO PARA SUPORTE AO NÚCLEO DE 

APERFEIÇOAMENTO EM FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS Há uma dificuldade no âmbito das engenharias tanto na compreensão do ensino prático da programação como também no treinamento em ferramentas computacionais. A chegada do período de atividades remotas tornou necessário o surgimento de uma solução para a disseminação de conhecimento à distância. Com o objetivo de sanar esta problemática introduziu-se, juntamente ao Núcleo de Aperfeiçoamento em Ferramentas Computacionais (NAFeC), treinamentos a respeito de diversas temáticas da área da computação. O objetivo deste trabalho é aplicar um modelo de capacitação no contexto de ensino a distância, em colaboração com o ensino presencial, visando a aplicabilidade em ambas realidades: pandêmica e pós-pandêmica. Os métodos desenvolvidos, ainda em fase de aperfeiçoamento, podem ser aplicados pelos ministrantes responsáveis, ampliando assim a performance e assimilação do conhecimento por parte dos alunos. Este processo vai desde a seleção de participantes como alunos através de um formulário online e posteriormente uma comu

Engenharias; Programação; Pandemia; 

Ensino; ACEITO_ORIENTADOR JOAO EMERSON SALES CHAVES

330
O TRABALHO NO PROJETO UFC NAS ESCOLAS COMO 

MEDIADOR DE NOVAS PRÁTICAS DE UTILIZAÇÃO DAS MÍDIAS Atividade;Engajamento;Extensão ACEITO_ORIENTADOR MARIA JOSIVANIA OLIVEIRA PINHEIRO

332 INICIAÇÃO A DOCÊNCIA EM ALGORITMOS EM GRAFOS O projeto de monitoria que participo tem como função principal auxiliar os alunos noAlgoritmos em Grafos; Ensino a ACEITO_ORIENTADOR OTAVIO AUGUSTO GONCALVES NOGUEIRA

333
AUXÍLIO PARA MELHORAR O APRENDIZADO DE 

PROGRAMAÇÃO E CÁLCULO NUMÉRICO NAS ENGENHARIAS 

Monitoria; Ensino; Programação; 

Cálculo numérico; Lógica. ACEITO_ORIENTADOR ENRICKSON DE SOUSA PONTES

334 DESAFIO DO PROJETO BOAS VINDAS EM MEIO ÀS O mundo vivenciou durante o ano de 2020 um momento atípico, a pandemia de COVID-19. Dessa maneira, medidas para contenção do vírus tiveram que ser implementadas, a principal, foi a suspensão total das atividades presenciais e com isso as universidades como também o Projeto Boas Vindas (PBV) foram afetados. Devido a este interrompimento a solução encontrada deu-se pela continuação das atividades acadêmicas de forma remota. O PBV tem como objetivo acolher e incentivar a permanência dos estudantes ingressantes da graduação da Universidade Federal do Ceará Campus de Russas, porém devido a nova rotina desafios como manter funcionamento pleno e de qualidade do projeto dificultaram este propósito. Portanto, o programa teve a missão de reinventar-se a fim de garantir o cumprimento dos seus objetivos. Como ponto de partida, realizou-se uma pesquisa de opinião com os calouros sobre Atividades Remotas. Apoio. ACEITO_ORIENTADOR FELIPE LIMA DE MELO

335
CURSO DE PROTOTIPAGEM COM GAMIFICAÇÃO: UMA 

ANÁLISE DA EXPERIÊNCIA DOS ESTUDANTES COM A 

Experiência do usuário. Usabilidade. 

Ensino com gamificação. Plataforma ACEITO_ORIENTADOR MARIA VICTORIA SOARES FIORI

336
APADRINHAMENTO ACADÊMICO: UMA ANÁLISE SOBRE AS 

PRINCIPAIS DIFICULDADES DAS ALUNAS INGRESSANTES

 Apadrinhamento acadêmico; 

Permanência; Mulheres. ACEITO_ORIENTADOR MARINA DA SILVA ROCHA

337 AVALIAÇÃO DO ENSINO REMOTO DA ENGENHARIA  Em decorrência do Coronavírus, o ensino passou ser à distância. No entanto, grande parte dos professores e dos alunos não estava adaptada a tais mudanças e sofreram com essa adequação. Desse modo, foi realizado um estudo, através de um formulário virtual criado pelo projeto RECEM, sobre os principais entraves enfrentados pelos discentes de engenharia mecânica, na UFC, no Campus de Russas, no período de ensino remoto. O trabalho em questão foi dividido em três esferas- acessibilidade, didática dos professores e questões individuais- visando selecionar os problemas mais críticos identificados e propor soluções viáveis. Diante disso, foram propostas diversas alternativas para solução dos problemas, tais como: parcerias públicas, redução da quantidade de plataformas, capacitação dos professores, grupos de estudos virtuais e mais divulgação das medidas já existentes, por exemplo. Portanto, ficou evidenciada a importância do estudo, uma vez que os principais problemas já foram identificados, com propostas de soluçãEnsino remoto;  Engenharia Mecânica; ACEITO_ORIENTADOR ERISSON JELIEL MENDES PEREIRA

338 TRABALHANDO A MENTE EM PERÍODOS DE CRISE: A situação atípica vivenciada em 2020 decorrente da pandemia do novo Coronavírus trouxe inúmeros desafios para a população mundial, que vem sofrendo modificações no seu modo de vida, principalmente no que diz respeito à adequação a uma intensa rotina de atividades remotas. No que tange a universidade, é sabido que o início da vida acadêmica traz, por si só, uma significativa alteração emocional na vida do estudante. A adequação à nova rotina de estudos e ao próprio conteúdo programático do curso promovem parte dessas alterações psicológicas e cognitivas, que aliados a fatores externos podem ser bastante prejudiciais, fato que destaca a necessidade de maior acompanhamento. Ademais, esse período de isolamento social afeta sobremaneira o desenvolvimento acadêmico dos discentes, sendo preciso dar ênfase em atividades voltadas para gestão da emoção, que auxiliam no gerenciamento do tempo, organização, produtividade, combate à ansiedade, entre outros. Dentro do plano de ação do Projeto Boas Vindas destaca-se a OficInteligência emocional; Adaptação; ACEITO_ORIENTADOR CLESCIA NAIARA FREITAS GOMES

339 A MONITORIA DE ALGORITMOS EM GRAFOS EM MEIO A A monitoria de Algoritmos em Grafos visa ajudar os alunos da disciplina com suasIniciação à Docência;Algoritmos em ACEITO_ORIENTADOR GABRIELA MIRANDA LEAL

341
USO DE FERRAMENTAS DE RECONHECIMENTO DE IMAGENS 

NO  DESENVOLVIMENTO DO APLICATIVO RELATOS DA PISTA Uso de ferramentas de reconhecimento de imagens no 

Reconhecimento de Imagens. Relatos 

da Pista. Programação. ACEITO_ORIENTADOR DHIOLENO RODRIGUES DA SILVA

342 ELABORAÇÃO DE MECANISMOS PARA O NIVELAMENTO DOS Matemática discreta; Ciência da ACEITO_ORIENTADOR ANNE CAROLINE DA SILVA ROCHA

343
DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO QUE MAPEIA 

DEFORMIDADES DAS VIAS COM UTILIZAÇÃO DE A baixa frequência da manutenção das vias brasileiras, sejam urbanas, intermunicipais ou interestaduais, acaba gerando problemas para a sociedade e para as empresas do setor de transporte rodoviário, como ocorrência de acidentes, maior consumo de combustível e um alto custo de manutenção dos veículos. Pensando nisso, foi desenvolvida uma solução com o objetivo de mapear os buracos ou deformações nas vias e disponibilizar gratuitamente em um aplicativo chamado Relatos da Pista. Nesse app o usuário pode verificar quais trechos da via tem buracos e utilizar o GPS do celular para chegar ao seu destino, sendo informado dos pontos mais críticos da via, além de receber notícias em tempo real sobre atualizações de leis de trânsito e outros acontecimentos importantes como quedas de pontes ou viadutos no percurso. Sendo assim, os próprios usuários se ajudam, mapeando os defeitos da via através do app como forma de tecnologia social. Além disso, a cada denúncia feita pelo motorista, ele acumula pontos que podem ser troc

Empreendimento, Inovação, Tecnologia, 

Negócios ACEITO_ORIENTADOR LEONARDO DE FREITAS RABELO

345 ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO DO SOFTWARE MOBILE Este trabalho tem por objetivo mostrar os passos de ideação e de desenvolvimento do software mobile Relatos da Pista. Defeitos como buracos, trincas e afundamentos nas ruas e estradas consistem em um problema recorrente nas cidades brasileiras. Tais defeitos podem causar acidentes com frequência, podendo ocasionar tanto danos no veículo, como, também, lesões físicas nos condutores e/ou passageiros. Para resolver o presente problema foi idealizado um software mobile que mapeia os defeitos nas vias com base em dados fornecidos por usuários do sistema. Desta forma, uma equipe de programadores, composta por três bolsistas do PIBI (Programa Institucional de Bolsas de Inovação) foi formada para iniciar o processo de estruturação do projeto. Após várias pesquisas e análises sobre diversas linguagens de programação, decidiu-se  utilizar o framework Flutter, baseado em Dart, que é uma linguagem prática e de fácil aprendizado. Após, foi iniciado o processo de estudo desta tecnologia, através de cursos online, em paraleDesenvolvimento de software;Relatos ACEITO_ORIENTADOR ANTONIO JANDERSON NASCIMENTO DE AZEVEDO

346
OS DESAFIOS DA INTERAÇÃO DO PROJETO TOP CONNECT 

COM O SEU PÚBLICO-ALVO EM MEIO À PANDEMIA É notório que a tecnologia e as mídias sociais ajudaram fortemente comerciantes e

Tecnologia. Mídias Sociais. Pandemia. 

Comerciantes. ACEITO_ORIENTADOR MARIANA E VASCONCELOS DA SILVA

348
EMPREENDEDORISMO NA GRADUAÇÃO SUPERIOR: 

FOMENTANDO NOVOS NEGÓCIOS POR MEIO DO ENSINO A graduação é um período de grandes transformações no conhecimento e modo de vida dos estudantes, onde se inicia a construção de uma carreira profissional. É o momento em que novas oportunidades podem surgir diante de decisões e necessidades do aluno. Neste contexto, o empreendedorismo pode significar ir além da possibilidade de aquisição de habilidades e conhecimentos, ao proporcionar a identificação de oportunidades. Ao detectar uma oportunidade, o empreendedor cria algo novo com valor, assume os riscos calculados, além das funções, atividades e ações associadas à criação de novas empresas, dedicando tempo e esforços necessários (HISRICH; PETERS; SHEPHERD, 2014). Segundo Blank (2013), o surgimento da metodologia denominada 

Empreendedorismo; Startup; Plano de 

Negócio; Graduação ACEITO_ORIENTADOR ELYNEKER LUCIANI FREIRE DA SILVA

349 MAPEAMENTO DE PROCESSOS NA COORDENAÇÃO DE O mapeamento de processos é a identificação de uma sequência lógica das atividades que compõem um processamento. O projeto Mapeamento de Processos na Coordenação de Engenharia de Produção teve como objetivo mapear todos os procedimentos realizados em conjunto com a secretária, a coordenação e os alunos do curso, buscando detectar todos os recursos utilizados no sistema. Durante o decorrer do projeto foi possível mapear os procedimentos mais solicitados pelos alunos e professores, o estudo foi dividido em duas fases. No inicio da primeira fase houve a solicitação de uma lista sobre as principais demandas em termos de solicitações de processos a secretária, onde se contabilizou treze mais requisitados. Com todos os dados coletados iniciou-se a criação dos fluxogramas de cada procedimento, visando à divisão e a organização dos mesmos. Após toda análise, iniciou-se a segunda fase houve a digitalização de cada método, com base nos seus respectivos formulários fornecidos pela secretária, utilizando das ferramentas MAPEAMENTO; PROCESSOS; ACEITO_ORIENTADOR ANA JULIA RODRIGUES

350 INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO NO MONITORAMENTO Empreendedorismo; Monitoramento; ACEITO_ORIENTADOR YVIS JEFFERSON DA SILVA

354 INFLUÊNCIA DO PROJETO UFC NAS ESCOLAS NO VALE DO O projeto UFC NAS ESCOLAS teve como busca o estímulo e desenvolvimento da inovação, ciência e ascensão universitária. Previamente planejado e desenvolvido, o projeto pretendia realizar as atividades extensionistas de forma presencial, porém, com a inesperada chegada de uma pandemia de covid-19, as ações tiveram que sofrer modificações e adequações para que conseguisse chegar nos objetivos principais de projeto. Para que fosse alcançado os objetivos e os resultados com relação ao público-alvo, todas as ações do projeto foram desenvolvidas em home office. As principais ferramentas utilizadas pelo projeto foram as redes sociais, principalmente Instagram, onde foi possível ter um grande alcance no público-alvo desejado. Com o grande advento das mídias sociais, percebemos que as pessoas estão cada vez mais conectadas, e que a demanda de conhecimento com relação ao mundo universitário, aos vestibulares, a ciência e a inovação continuam crescentes. O projeto dessa forma foi se consolidando como uma ferramenta informConhecimento. Universidade. Extensão. ACEITO_ORIENTADOR LUCAS RAFFAEL DE ALENCAR SOUZA

355 A PRODUÇÃO DE VÍDEOS COMO FERRAMENTA PUBLICITÁRIA O marketing de uma empresa ou instituição sempre vem acompanhado de muitas campanhas publicitárias. Parte disso dispõe de mídias digitais que prendem a atenção do público como fotos chamativas, logomarcas bem elaboradas e vídeos. Certamente, eu como participante do projeto TOP - Time Organizacional Publicitário, vi a necessidade e oportunidade de entrar na área de criação de mídias em formato de vídeo, a fim de contribuir na divulgação de campanhas e projetos da própria UFC Campus de Russas nas redes sociais e gerar um impacto positivo no público em geral. A princípio, entrei em treinamento na área de design e produção cultural, o que me rendeu ideias para aplicar na área de edição de vídeos, no qual, com o suporte dos membros do grupo de design, consegui começar a editar layouts e fazer a produção de animações para introdução de vídeos curtos para o Instagram. Logo depois, veio a campanha de divulgação do Outubro Rosa Sob Novos Olhares, onde fiz uma sequência de vídeos com introdução, edição de transições, eIniciação Acadêmica; Edição de vídeos; ACEITO_ORIENTADOR ROBERIO GIRAO PINHO

356 TECNOLOGIAS DE HOJE PARA JOVENS DE ONTEM ACEITO_ORIENTADOR DANIEL LEVI MAIA MATOS

357 LABORATÓRIO VIRTUAL DE FÍSICA ACEITO_ORIENTADOR FRANCISCO CLEILTON FERREIRA BRIGIDO

360
ESTUDO DE ESTRATÉGIAS PARA PROMOVER A CULTURA 

EMPREENDEDORA EM ALUNOS DO ENSINO MÉDIO

Empreendedorismo; Educação 

Empreendedora;Ensino Médio ACEITO_ORIENTADOR SUELLEN CORREIA DE OLIVEIRA

361
SUPORTE NO APRENDIZADO REMOTO DA DISCIPLINA  DE 

PROGRAMAÇÃO COMPUTACIONAL E INTRODUÇÃO AO 

Suporte; Monitoria; Ensino remoto; 

Programação; Cálculo numérico. ACEITO_ORIENTADOR JOSE EVANI DA SILVA JUNIOR

363 MÍDIAS SOCIAIS COMO FERRAMENTA PARA INFORMAR E As mídias sociais são ferramentas poderosas que conectam pessoas com interesses em comum, permitindo interação ou compartilhamento de informações a partir da criação colaborativa delas nos mais diversos formatos. Baseado nessa perspectiva, este trabalho tem o objetivo de mostrar como o projeto TOP (Time Organizacional Publicitário) utiliza as mídias sociais como ferramenta de apoio para informar, entreter e construir relações no âmbito acadêmico da Universidade Federal do Ceará - Campus de Russas e a comunidade em geral. Para o desenvolvimento das atividades do projeto, inicialmente foram coletadas ideias. Em seguida, elas foram filtradas e organizadas, sendo levado em consideração as que melhor representavam conteúdo de valor para o público alvo, fazendo surgir, como parte deste processo, a ideia de editoriais, campanhas e lives. Com as ideias prontas, foram definidas e designadas atividades para os integrantes da equipe, com funções e horários bem definidos, visando à construção da credibilidade dos conteúdMídias Sociais; Informação; ACEITO_ORIENTADOR ANGELINA SOUSA SILVA

365 MAPEAMENTO DE EMPRESAS DA REGIÃO DO VALE DO Mapeamento. Empresas. Vale do ACEITO_ORIENTADOR STEFANI FERREIRA DA SILVA

367 INICIANDO LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO USANDO SCRATCH: Curso. Scratch. Programação. ACEITO_ORIENTADOR ARIANY MARIA ALMEIDA MAIA

368
A RELEVÂNCIA DA REVISTA PETIDEIAS PARA O ENSINO E 

FORMAÇÃO DOS ALUNOS DA UFC CAMPUS RUSSAS

Programa de Educação Tutorial; 

Revista PETIdeias; Ensino ACEITO_ORIENTADOR SAMILLE KRICIA BEZERRA DE LIMA

369 MÉTODOS DE PREVISÃO DE TEMPOS DE ATENDIMENTO ACEITO_ORIENTADOR ARTUR FREIRE NORONHA BRAGA

370 LAÇOS: QUANDO AS HUMANAS ENCONTRAM AS EXATAS Iniciação Acadêmica; ACEITO_ORIENTADOR RAFAEL GOMES DA SILVA

371 PRIMEIRO CONTATO COM ARDUINO Abordando uma temática de desenvolvimento sustentável e criativo para o laboratório de Física da UFC-Campus Russas, o Projeto Física da Gambiarra direciona suas pesquisas para o desenvolvimento de equipamentos (para substituição e para aprimoramento das experiências realizadas pelos alunos ingressantes). Regido pela criatividade, o projeto tem como agente principal reter gastos, trabalhando com o que está ao nosso redor. Laboratório de Física, Inovações na ACEITO_ORIENTADOR LAIS OLIVEIRA SILVA

372 FUNCIONAMENTO DO TRABALHO DE COMUNICAÇÃO NA UFC O trabalho da equipe de comunicação da UFC Russas é mais complexo do que se pensa, abrangendo toda a parte de redes sociais até a parte de confecção de conteúdos de mídias, sempre prezando pela qualidade da mídia e na mensagem que a mesma quer passar para o público acadêmico. Objetivando a facilitação do ato de comunicar e pensando na melhoria contínua desse processo, nós participantes da equipe prezamos pela organização dos conteúdos e boa vontade de cada pessoa com o projeto, desde designers, gerente de redes sociais até ao cliente, seja ela de qualquer departamento. Por ser um projeto da UFC Russas, a equipe envolve alunos, professores e servidores do campus, onde cada departamento se torna responsável por algo, para garantir a qualidade e organização necessária faz-se o uso de ferramentas para tal, como, Trello, Adobe Illustrator e Excel. Algumas das atividades realizadas pela equipe envolvem vários departamentos, por isso, o trabalho em equipe é essencial para tudo funcionar bem, assim como também a comuComunicação; Mídias sociais; ACEITO_ORIENTADOR VANGLEIDSON FERNANDES LOPES

373 A RELEVÂNCIA DO PET PARA A FORMAÇÃO DOS DISCENTES No século XX, o perfil do profissional ideal estava relacionado somente ao bom desenvolvimento de atividades técnicas. Entretanto, a globalização e as constantes modificações no mercado de trabalho, resultaram em transformações no profissional almejado pelas organizações. Conceitos como, desenvolvimento humano, tornaram-se essenciais, e ao profissional do futuro não basta apenas ter conhecimento técnico, mas também características como, proatividade e trabalho em equipe. O que significa um desafio para estudantes, profissionais e instituições de ensino. Logo, o objetivo deste trabalho é realizar uma análise do impacto do Programa de Educação Tutorial (PET) na formação de discentes bolsistas e verificar a contribuição do projeto para a construção de habilidades para além das técnicas. Na realização deste estudo, aplicou-se um questionário, junto a doze bolsistas do PET Russas, abordando quais habilidades foram adquiridas e aprimoradas enquanto participantes, e suas percepções em relação ao projeto. Diante dissProfissionais; Desenvolvimento; ACEITO_ORIENTADOR ANA CASSIA NASCIMENTO SILVA

376
ANÁLISE COMPARATIVA DE MATERIAIS UTILIZADOS NA 

CONSTRUÇÃO DE UM DESSALINIZADOR SOLAR NO A necessidade de produzir água potável a partir da água do mar, de águas salobras ou até mesmo de águas contaminadas se torna cada vez mais evidente. Devido ao atual cenário mundial de escassez de água potável, proporcionado pelas alterações climáticas, deficiente gestão e exploração dos recursos hídricos e crescente procura de água para a agricultura, consumo doméstico e industrial, o processo de dessalinização da água apresenta-se como uma solução segura e confiável no combate a essa problemática. No Brasil, esse problema concentra-se principalmente na região semiárida do nordeste brasileiro, caracterizada por longos períodos de estiagem, devido à insuficiência de precipitação pluviométrica, o que leva muitas famílias a perfurarem poços artesianos, independente dos mesmos apresentarem água com alto índice de salinidade. Mediante a esse fato, foi desenvolvido um dessalinizador solar na Universidade Federal do Ceará, campus de Russas, que dessaliniza a água por meio da destilação solar. Durante o período de e

 Tecnologias de Dessalinização. 

Semiárido Brasileiro. Análise ACEITO_ORIENTADOR JOSE JOHNATAN MOURA CAVALCANTE

377 O CAPACITE-SE COMO FERRAMENTA DE ENSINO E APOIO  Programa de Educação Tutorial; ACEITO_ORIENTADOR JAMES RODRIGO DA SILVA LIMA

378
PROJETO DE UM SISTEMA DE INTERAÇÃO POR VOZ  Experiência de usuário (UX); Interação 

por voz; Inclusão digital; Assistentes por ACEITO_ORIENTADOR JOAO VITOR DE LIMA

379 RELATO DE EXPERIÊNCIA NO PROGRAMA PIBI O Programa de Bolsas de Estímulo ao Empreendedorismo Inovador ( PIBI ) tem como objetivo valorizar atividades de inovação e empreendedorismo entre os estudantes de graduação. No decorrer do programa, ocorreram palestras e workshops sobre as fases iniciais do empreendedorismo: ideação, validação, crescimento e tração. Dentro das fases, foram abordados temas estratégicos para o desenvolvimento de um negócio, como Lean Canvas, Lean Startup, Design Thinking, Design Sprint, Negócios de Impacto Socioambiental, Validação do Problema, Prototipação da Solução e Pitch, dentre outros. Durante cada tema os alunos eram estimulados a entregar atividades sobre o assunto, aplicando ao seu negócio, além de realizar mentoria com empresários, possibilitando tirar dúvidas e ajudando na jornada empreendedora. Durante o programa, nasceu a Mundo+, uma startup que tem como objetivo democratizar o acesso à cultura através de soluções digitais, com a criação de aplicativos que possibilitem acesso a instituições culturais a distância eRelato;Experiência;Programa ACEITO_ORIENTADOR GEORGE ABREU MASULLO

380
O DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES PARA A COMUNIDADE 

ACADÊMICA COMO FORMA DE ENRIQUECIMENTO DO PERFIL Durante a graduação, nem sempre é possível que o discente vivencie projetos que

Soluções Tecnológicas; Perfil 

Profissional; Formação Complementar. ACEITO_ORIENTADOR BEBETO ALVES DA COSTA

382
DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS PARA 

AUTOMATIZAÇÃO DE SERVIÇOS DO CAMPUS DA UFC EM Com os avanços tecnológicos, a necessidade de automatizar processos manuais vem sendo cada vez mais necessário. Por essa razão, o projeto Desenvolvimento de Soluções Tecnológicas no Núcleo de Soluções em Software (N2S) da Universidade Federal do Ceará (UFC) Campus Russas para as Comunidades Acadêmica e Russana visa trazer mais tecnologias para o Campus por meio da informatização de processos até então realizados de forma manual. Desde de o início do projeto, em abril de 2020, mesmo em meio as limitações ocasionadas pela pandemia os bolsistas do projeto vêm trabalhando de forma remota no desenvolvimento do sistema para marcação de consultas psicologias e a reformulação site dos Encontros Universitários (EU) de 2020 do Campus de Russas. O primeiro sendo desenvolvido durante a primeira parte do projeto utilizando a documentação existente do sistema elaborada por estagiários do N2S no semestre anterior. Além disso o segundo teve seu desenvolvimento na segunda parte do projeto onde a partir da colaboração com o Ti

Encontros Universitários; Site; 

Automação; UFC Campus de Russas; ACEITO_ORIENTADOR GUILHERME NEPOMUCENO DE CARVALHO
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383
AUXÍLIO NO APRENDIZADO DE QUÍMICA GERAL E ESTUDO DE 

SUA IMPORTÂNCIA NO DESENVOLVIMENTO DISCENTE ACEITO_ORIENTADOR BRUNA ELIDA VIDAL OLIVEIRA

384 RELATOS DA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO MULHERES DE Há anos que é notório a discrepância da participação feminina nas áreas das ciências exatas, principalmente nas que são majoritariamente denotadas como uma área masculina; isso acontece com frequência nas áreas de engenharia, em específico na Engenharia mecânica, onde o público masculino é predominante. Dos cursos ofertados pelo Campus de Russas da Universidade Federal do Ceará (Engenharias Mecânica, Civil, de Produção, de Software e Ciência da Computação) o que menos tem a presença feminina é o de Engenharia Mecânica, atualmente (2020) com apenas 25 (vinte e cinco) alunas ativas. Em meio a isto, foi criado em 2019 o grupo Mulheres de Aço, que tem como objetivo principal a ampliação da presença feminina na engenharia mecânica despertando o interesse delas pelo curso e o conhecimento de que o mesmo não é só para homens. Além disso, o grupo ainda visa o incentivo a permanência das meninas já presentes no curso e o fortalecimento da união entre as mesmas, através de atividades coletivas como rodas de conversas, Mulheres. Feminina. Engenharia ACEITO_ORIENTADOR SHIRLEY NAIRA CARVALHO DA SILVA

385 COMPOSTAGEM: UMA FORMA DE RECICLAGEM ACEITO_ORIENTADOR GEOVANNA DE ARAUJO SILVA

386 PROJETO BOAS VINDAS: ANÁLISE DA RECEPCÃO DE 2020.2 Projeto;Recepcão;Permanência;Evasão ACEITO_ORIENTADOR EVANDRO RODRIGUES DE PAULA JUNIOR

387 WEBNARS: A ESTRATÉGIA DOS SEMINÁRIOS ONLINE PARA Webnars; Estratégia; Marketing; ACEITO_ORIENTADOR RAYSSA RANIELLE PINHEIRO DE OLIVEIRA

388 PROJETO APROVA UFC: UMA ANÁLISE DOS DESAFIOS DO O Aprova UFC consiste em um cursinho preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio, destinado aos alunos da rede pública do município de Russas. No ano de 2020 o projeto teve seu funcionamento afetado pela suspenção das atividades presenciais nas universidades. Essa situação foi contornada com a execução das atividades acadêmicas de maneira remota. Logo, o objetivo do trabalho é avaliar o desempenho do projeto diante da realidade atual e fazer um apanhado dos desafios vividos. A princípio, as atividades se deram via grupos no WhatsApp, logo após foram criadas turmas na plataforma Google Classroon para envio e recebimento de material. Dentre os 50 alunos selecionados, 46 confirmaram a matrícula, porém, em média 35 alunos, acessaram a plataforma, correspondendo aproximadamente 76% dos alunos confirmados, a queda se torna mais acentuada ao comparar com o número de devoluções de listas, que teve uma média de 15 alunos, equivalendo a 32,6%, expressando redução de engajamento no ensino remoto. Diante disso, foAtividades Remotas; Desafios; ENEM ACEITO_ORIENTADOR NATACHA PEREIRA FALCAO

389 EFEITOS DE AQUECIMENTO DO LASER EM ÓXIDOS Neste trabalho, a técnica de espectroscopia Raman foi empregada para investigar as propriedades vibracionais e correlacioná-las com a estrutura de catalisadores nanoestruturados baseados em SnTi e NiAl. Visto que os sistemas catalíticos estão expostos a temperaturas elevadas, é de suma importância compreender o comportamento estrutural dos óxidos catalíticos sob estas condições. Além disso, é fundamental compreender a influência do processo de caracterização nos resultados apresentados. Os referidos sólidos foram preparados pela técnica de nanomoldagem. Foram avaliados os efeitos de aquecimento local induzidos por laser, no sólido SnTi e NiAl, através da variação da potência incidente de um laser com potência inicial de 0,017 mW até 4,0 mW. O aquecimento local induzido pelo laser na superfície do sólido SnTi gerou o aumento da quantidade de defeitos, decorrente da difusão dos íons Sn4+, e no sólido NiAl provocou a incorporação dos íons Ni2+ no Al2O3 provocando a formação da fase NiAl2O3 no NiAl.Espectroscopia Raman; Óxidos ACEITO_ORIENTADOR PIERRE BRENO NUNES DE ASSIS

390
ESTUDOS RAMAN EM CATALISADORES 

NANOESTRUTURADOS: EFEITOS DA POTÊNCIA INCIDENTE Neste trabalho, a técnica de espectroscopia Raman foi utilizada para investigar as propriedades vibracionais dos óxidos catalisadores nanoestruturados CeZr e ZrMn e correlacioná-las com as características estruturais e estabilidade térmica. Os sólidos foram preparados pela técnica de nanomoldagem. Os efeitos de aquecimento induzido pelo laser no CeZr e ZrMn foram estudados variando-se a potência incidente do laser de 0,017 mW até 4,04 mW. As propriedades vibracionais dos catalisadores foram investigadas e sugeriram alterações nas suas propriedades físico-químicas. Com a variação na potência do laser no óxido binário CeZr, ocorreram modificações nos tamanhos das partículas e surgimento de vacâncias de oxigênio, mas não ocorreu transição de fase. O tamanho de partícula do óxido binário CeZr foi influenciado pelos efeitos de aquecimento local induzidos pelo laser na superfície do sólido, que ocasionou a sinterização do mesmo. Os estudos também sugerem que ocorreram transformações das fases do MnOx, presentes na 

Espectroscopia Raman; Óxidos 

nanoestruturados; Potência do laser. ACEITO_ORIENTADOR MARCOS DAVI DE LIMA GONCALVES

392 ENSINO DA PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES E Programação de Computadores;  ACEITO_ORIENTADOR FRANCISCO MICAEL DE ARAUJO LIMA

393 INICIAÇÃO À DOCÊNCIA EM FUNDAMENTOS DE Docência; Ensino a Distância; ACEITO_ORIENTADOR VICTOR EMANUEL AQUINO BEZERRA

394 COLETA SELETIVA: DICAS E CUIDADOS EM TEMPOS DE Coleta seletiva. Descarte. Pandemia ACEITO_ORIENTADOR RUAMA MARIA FACANHA CAMPELO

395 ENSINANDO TECNOLOGIAS PARA JOVENS DE ONTEM Ensino; Tecnologias; Idosos ACEITO_ORIENTADOR ERIC HENRIQUE DE LIMA

396 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO AGRONEGÓCIO ACEITO_ORIENTADOR NATHALIA CAVALCANTI GONCALVES

398 MONITORIA ONLINE NA DISCIPLINA DE PROBABILIDADE E Iniciação à Docência; Monitoria; Online; ACEITO_ORIENTADOR DENISE CARVALHO DE FREITAS

401
MONITORIA NAS DISCIPLINAS DE: CIÊNCIA DOS MATERIAIS; 

MATERIAIS METÁLICOS PARA ENGENHARIA; E METROLOGIA O Programa de Iniciação à Docência (PID) é um projeto que está presente na maioria das disciplinas de nível superior, cujo principal objetivo é proporcionar uma modalidade de ensino e aprendizagem dentro das necessidades da formação acadêmica. Esse programa ajuda principalmente a melhorar no aprendizado dos discentes na disciplina, promovendo um maior percentual de aprovação e menores desistências. É notória também a importância do projeto para a formação acadêmica do aluno que participa, pois abrange uma ampla área de conhecimento, onde essa aprendizagem adquirida pelo monitor, fomenta uma maior proximidade com o professor orientador, promovendo maiores oportunidades ao aluno para atuar na área da docência. O objetivo deste trabalho é avaliar o resultado da aplicação do projeto PID na monitoria das disciplinas de Ciência dos Materiais, Materiais Metálicos para Engenharia e Metrologia e Avaliação Dimensional, são disciplinas base com a fundamental importância para o progresso do aluno durante o restante do cu

Iniciação à Docência; Engenharia 

Mecânica; Materiais. ACEITO_ORIENTADOR IZAAC OLIVEIRA ANDRADE

402 FORÇAS DISTRIBUÍDAS EM MECÂNICA I ACEITO_ORIENTADOR VINICIUS GOMES SILVA

403 O IMPACTO DO CAPACITE-SE NO MERCADO DE TRABALHO. O mercado de trabalho tem se transformado rapidamente e o mesmo exige habilidades cada vez mais específicas com ferramentas digitais, tais quais: Trello, Canvas, Xmind, Git, entre outros. Essas tecnologias têm apoiado o gerenciamento e execução de diferentes tipos de projetos. Contudo, não é foco dos cursos de graduação o ensino destes aparatos de forma específica. O que demonstra que alguns alunos ainda não conhecem ou não sabem como utilizá-las de forma apropriada e, assim, podem não atender a alguns pré-requisitos de oportunidades de emprego. Visando essa lacuna que existe na graduação, o Programa de Educação Tutorial (PET) do Campus de Russas, desenvolveu uma ação de ensino chamada CAPACITE-SE, a iniciativa tem como objetivo verificar as principais ferramentas utilizadas e emergir a capacitação dos discentes com um conteúdo atual. Por isso, a ação ofertou um curso de Git e GitHub. Git é um sistema de controle de versão que registra alterações em um arquivo ao longo do tempo, já o GitHub é uma plataforma pEnsino, Mercado de trabalho, ACEITO_ORIENTADOR VINICIUS DE ASSIS AZEVEDO

404 RELATOS DE EXPERIÊNCIAS DE APRENDIZADO POR MEIO No tempo de envolvimento com o projeto, houve todo um planejamento para trabalhar em meio à pandemia em que estamos vivendo hoje. Fizemos diversas reuniões para engajamento dos bolsistas (grupo em que também estou incluído), por meio da ferramenta de videoconferência Google Meet. A intenção do projeto é levar informação a outros alunos de diferentes escolas sobre dúvidas frequentes que muitos possuem, além de organizar eventos e atividades de vivência que promovem a interação dos envolvidos. No projeto, planejamos o engajamento de cada membro sobre a criação de redes sociais da causa, para informar de forma prática quem tiver alguma dúvida. Dividimos o conteúdo que cada um vai desenvolvendo durante todo esse tempo. Criamos uma planilha para organização dos eventos, atividades e reuniões com os membros. Fiquei responsável por postagens nas redes sociais do projeto, mais especificamente na Quinta-Feira, que foi nomeada de projeto;  conhecimento;  ACEITO_ORIENTADOR LUCAS TALAM MAIA

405 OS RUMOS DA CONSOLIDAÇÃO DO PET UFC RUSSAS Capacitação; Educação; Programa de ACEITO_ORIENTADOR RAPHAEL CAVALCANTE DA SILVA

406
METODOLOGIA PARA O APRENDIZADO DE CÁLCULO 

FUNDAMENTAL SOB AMPARO TECNOLÓGICO

Iniciação à Docência; Cálculo 

Fundamental;  Amparo Tecnológico;  ACEITO_ORIENTADOR LUCAS FELIPE AGUIAR MAIA

407 GRUPO DE DESENVOLVIMENTO EM SUSTENTABILIDADE: No contexto atual de exploração desenfreada de recursos naturais, os impactos ambientais e sociais têm se agravado devido à ausência de conscientização acerca dos assuntos voltados para o meio ambiente. Diante disso, é buscado soluções sustentáveis que possam minimizar ou eliminar estes problemas. Dessa forma, o Grupo de Desenvolvimento em Sustentabilidade (GDS), tem o intuito de propiciar o desenvolvimento da região do Vale do Jaguaribe, buscando alternativas que possam minimizar os impactos existentes na área social e ambiental. Visando isto, o objetivo deste trabalho é apresentar as ações e propostas do GDS, com o propósito de mostrar o que foi realizado em situação de pandemia e como foram progredidas as atividades de desenvolvimento sustentável que foram planejadas para as questões sociais e ambientais da região do Vale do Jaguaribe. Para isso, foram realizadas parcerias com empresas privadas e os órgãos públicos das cidades da região jaguaribana, de tal forma que aumente o campo de atuação. Com relação Sustentabilidade. Ambiental. Social. ACEITO_ORIENTADOR JOYCE ALINE SOARES LIMA

410 ATIVIDADES DE MONITORIA E EVOLUÇÃO PESSOAL DOS Iniciação à Docência; ACEITO_ORIENTADOR JOAO WESLLEY DA SILVA

412 A IMPORTÂNCIA DO EMPREENDEDORISMO NA O empreendedorismo é uma crescente mundial. O Brasil é o 7° maior país em taxa deEmpreendedorismo; Mercado de ACEITO_ORIENTADOR JESSICA DE SOUSA CARVALHO

413 APLICAÇÃO DO PROAUT NO PROJETO DE APLICATIVOS TEA, Projeto,  Aplicativo ACEITO_ORIENTADOR TIAGO MOREIRA ARAUJO

414 ECOLETA: TRANSFORMANDO REÍDUOS EM OPORTUNIDADES Nós brasileiros, a cada semestre jogamos no lixo, literalmente, uma montanha de dinheiro,Empreendedorismo; Sustentabilidade; ACEITO_ORIENTADOR JESSICA DE SOUSA CARVALHO

415 ATIVIDADES DE MONITORIA E SUAS CONTRIBUIÇÕES  Iniciação à Docência, Monitoria, ACEITO_ORIENTADOR JOAQUIM COSTA BEZERRA DIAS

416 PROTOTIPANDO INTERFACE PARA CRIANÇAS COM TEA- ACEITO_ORIENTADOR VICTORIA GABRIELLA REBOUCAS PEREIRA

417 LABORATÓRIO DE ESTRUTURA DE DADOS: COMBATE AOS Iniciação à Docência; Monitoria Online; ACEITO_ORIENTADOR GABRIEL BARROS ARAGAO SILVA

418 AS MÍDIAS SOCIAIS COMO INSTRUMENTO DA COMUNICAÇÃO     ACEITO_ORIENTADOR DAIANE MONTEIRO DE VASCONCELOS

419
METODOLOGIA PARA O APRENDIZADO DE CÁLCULO 

FUNDAMENTAL EM MODALIDADE REMOTA

Iniciação à Docência; Cálculo 

Fundamental; Ensino em Modalidade ACEITO_ORIENTADOR LETICIA GRAZIELE SILVA RIBEIRO

420 RELATO DE EXPERIÊNCIA NA PERSPECTIVA DO ALUNO Em virtude da pandemia da COVID-19 as aulas presenciais foram suspensas por mais de 100 dias e a retomada do semestre deu-se de forma remota. No entanto, existem diferentes questões sociais e psicológicas que desfavorecem ou favorecem a aprendizagem do aluno.Educação a Distância; Pesquisa; ACEITO_ORIENTADOR NATALY COSTA DE SOUSA

421 CIRCUITÃO PET E A FORMAÇÃO DO JOVEM PARA O O mundo corporativo está cada vez mais competitivo e exigente, demandando dessa forma uma maior capacitação dos indivíduos que, por conseguinte, buscam no ensino superior o seu diferencial de inserção nesse meio. Apesar de surgir uma ambiguidade dessa escolha, posto que uma reclamação constante dos alunos universitários seja a discrepância entre as vivências do meio acadêmico e as do mercado de trabalho, gerando um desconforto no discente que acaba por vezes, não se sentindo apto a suprir as demandas deste último e, em um cenário de pandemia, esse problema acaba por se agravar. Diante dessa inquietação que surge o I CIRCUITÃO DO PET, com a temática, Pandemia; Palestra; Mercado de ACEITO_ORIENTADOR JOCASSIA MARIA DE OLIVEIRA DE LIMA

422 A IMPORTÂNCIA DA DISCIPLINA DE DESENHO DE MÁQUINAS ACEITO_ORIENTADOR BRENO MOREIRA ALVES

423 PLANO DE AULA E TECNOLOGIA: O ENSINO REMOTO EM Química para Engenharia; Iniciação à ACEITO_ORIENTADOR FRANCISCO DEYVISON FREIRE MAIA

424 IDENTIDADE VISUAL DO PROJETO FILHAS DE EDWIGES: DO O trabalho apresenta o processo de construção da Identidade Visual do Filhas de Edwiges (FdE), um projeto de extensão provindo do Campus da UFC em Russas. O FdE possui uma equipe composta inteiramente por mulheres e uma forte missão: incentivar e fortalecer a participação feminina no curso de Engenharia Civil. Viu-se a necessidade de renovar a imagem do projeto, a fim de torná-la flexível em suas campanhas e prevenir problemas com direitos autorais sobre a imagem que utilizavam como sua representação principal. O Time Organizacional Publicitário (top!) atendeu a demanda e iniciou um trabalho colaborativo para criação da Identidade Visual. Em um primeiro momento, aplicou-se um questionário à equipe, com perguntas imprescindíveis que guiaram todo o projeto. Em seguida, deu-se início aos estudos, uma trajetória desde a pesquisa visual do campo de atuação até a conceituação da marca. Com este conjunto de informações foi possível desenvolver um material composto por Logotipo, Símbolo, Paleta de Cores, Tipografia, IDENTIDADE VISUAL; PROJETO DE ACEITO_ORIENTADOR CLARA LIMA FONSECA

425 FUNDAMENTOS DE PROGRAMAÇÃO EM C Linguagem C; Colaboração; Github ACEITO_ORIENTADOR ANA CIBELE RODRIGUES LIMA

426 REALIDADE AUMENTADA SOCIAL PELA EDUCAÇÃO  MVP; Realidade Aumentada; ACEITO_ORIENTADOR PAULO VICTOR ALENCAR SEREJO

428
BOAS PRÁTICAS E DESAFIOS DE EXECUÇÃO DE UM 

PROJETO DE EXTENSÃO EM UM CONTEXTO DE PANDEMIA Programa de Ensino e Troca de Experiências (PROGETE) é um projeto de extensão da UFC - Campus de Russas que iniciou em 2020, e tem como propósito, disseminar e aplicar conceitos e técnicas de engenharia de software, e sua importância no processo de desenvolvimento. Devido aos problemas relacionados à contenção do coronavírus, a equipe não pôde executar suas atividades de forma presencial, conforme o planejamento inicial. Então como fazer para conseguir atingir o objetivo do projeto? Para responder a esta pergunta foi adotada a seguinte metodologia em 4 etapas: i)Adaptação das atividades - todas as reuniões em equipe para planejamento e desenvolvimento do aplicativo, foram executadas via Google Meet; ii)Disseminação dos conceitos - foi ministrado um curso teórico de introdução dos conceitos e técnicas de Engenharia de Software, onde foram disponibilizadas videoaulas e uma apostila com os conteúdos abordados no curso; iii)Aplicação dos conceitos - foi realizado um levantamento de necessidades através de formulá

Engenharia de Software; Processos de 

Desenvolvimento; Prototipação. ACEITO_ORIENTADOR LETICIA FREITAS VENTURA

433 DIVULGANDO O FAZER DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL Assistência Estudantil. Comunicação. ACEITO_ORIENTADOR MARIA RAYANNE ROCHA SILVA

435 BASE MATEMÁTICA NECESSÁRIA PARA OS CURSOS DE Quando falamos de cursos da área de Ciências e Tecnologia, os conceitos deMatemática Básica; Fundamental; ACEITO_ORIENTADOR AYRLE FREITAS DA COSTA

436 CAPACITAÇÕES NA ADAPTAÇÃO DO PROJETO BOAS VINDAS O distanciamento social causado pela pandemia do COVID-19 fez com que as universidades suspendessem suas atividades presenciais e aderissem ao formato remoto, mudando a rotina de estudantes e professores. Desse modo, tudo precisou ser adaptado a essa nova realidade, desde o formato das aulas e avaliações até os projetos desenvolvidos no meio acadêmico, como é o caso do Projeto Boas Vindas (PBV). Os bolsistas tiveram o importante desafio de fazer com que o PVB continuasse presente na universidade sem perder sua principal essência, que é acolher e apoiar o novo alunato. Para tanto, o planejamento das atividades do PBV incluiu a seleção de capacitações que desenvolvessem algumas habilidades dos bolsistas, tais como: comunicação, criatividade, interação e gestão emocional. A primeira capacitação realizada foi o curso de Inteligência Emocional focando na dificuldade desse período de isolamento social. A partir dele, realizou-se uma oficina com a mesma temática estruturada em três módulos. Em seguida, realizou-se oCapacitações; Adaptação; Atividades. ACEITO_ORIENTADOR SAMUEL OLIVEIRA DE SOUSA

437 INFLUÊNCIA DA MONITORIA DE ÁLGEBRA LINEAR NO CURSO PID é um programa ofertado aos alunos de graduação para auxiliar o ensino na universidade, diminuindo assim o índice de reprovação e desistência nas disciplinas. O aluno bolsista participa de atividades relacionadas à docência fazendo com que o projeto tenha grande importância na vida acadêmica dos discentes participantes, pois o mesmo proporciona uma visão diferente ao aluno na universidade. O presente trabalho tratará da monitoria da disciplina de álgebra linear que é ofertada em cursos nas áreas de ciências exatas, engenharias e TI no Brasil, de modo mais preciso, este trabalho abordará a monitoria da disciplina de álgebra linear ofertada especificamente no curso de ciência da computação da UFC em Russas. A disciplina de álgebra linear trata das definições de vetores, espaço vetorial, além de matrizes e sistemas lineares, onde, o bom domínio será um diferencial em disciplinas como computação gráfica ou matemática computacional, por exemplo. A metodologia inicialmente adotada foi a disponibilização de 12 hoÁlgebra Linear; Ciência da Computação; ACEITO_ORIENTADOR CLAUDECIR FERNANDES DE FREITAS MOURA 

438 BASE MATEMÁTICA NECESSÁRIA PARA OS CURSOS DE Base Matemática; Nivelamento; ACEITO_ORIENTADOR ELIAQUIM JORRAS ALVES DE MENESES

439 O IMPACTO DA MONITORIA DE ÁLGEBRA LINEAR NOS INICIAÇÃO À DOCÊNCIA. ÁLGEBRA ACEITO_ORIENTADOR JOAO PEDRO DE FREITAS SOUZA

440 CRIAÇÃO DE UM SISTEMA DE MONITORAMENTO Inovação; Empreendedorismo; ACEITO_ORIENTADOR GUILHERME MOREIRA DA SILVA

442 ESTABILIDADE LONGITUDINAL ESTATICA DE UMA AERONAVE ACEITO_ORIENTADOR LUCAS MACIEL FREITAS

444 A PRODUÇÃO DE CARTAS COMO ESTRATÉGIA ACEITO_ORIENTADOR JORDAS FELIPE DA SILVA

445 PESQUISA DE CURSOS DE GRADUAÇÃO EM COMPUTAÇÃO E ACEITO_ORIENTADOR FRANCISCA LILIANE DA SILVA

446
DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA SENSORIAL ÓTICO 

PARA O MONITORAMENTO CONTÍNUO DA INTEGRIDADE DE Observa-se uma forte tendência à utilização de sensores óticos para monitoramento de diferentes parâmetros, graças as suas vantagens sobre os sensores eletrônicos tradicionais. Dentre tais vantagens, destacam-se o aumento na relação sinal-ruído, rapidez e eficiência na coleta de dados, possível utilização em ambientes agressivos e/ou explosivos, imunidade a campos eletromagnéticos, isolamento elétrico, baixo peso e tamanho, maior vida útil, entre outras. Há exemplos de aplicação de sensores em fibras ópticas para monitoramento de temperatura, tensão, deformação, índice de refração, aceleração e umidade relativa. Apesar do crescente número de exemplos de uso desses sensores para monitoramento estrutural de pontes e estruturas similares, há escassa aplicação de tais dispositivos no monitoramento de dutos de transporte de inflamáveis, por exemplo. Desta forma, buscou-se desenvolver e implementar um sensor ótico com base em redes de Bragg para monitorização da perda de espessura em dutos de transporte de inflamáv

Sensores de fibra ótica; Redes de 

Bragg; Dutos de inflamáveis; ACEITO_ORIENTADOR ISRAEL NILTON LOPES SOUSA

447 DESAFIO DO PROJETO BOAS VINDAS EM MEIO ÀS O mundo vivenciou durante o ano de 2020 um momento atípico, a pandemia de COVID-19.Atividades Remotas. Apoio. ACEITO_ORIENTADOR FELIPE LIMA DE MELO

448 PROJETO PARA OFERECER SUPORTE A ALUNOS NA FASE O projeto consiste em disponibilizar auxílio extra aos alunos interessados em iniciar seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), iniciar a temporada de estágio supervisionado ou buscar horas complementares. Ambas as modalidades já possuem seus respectivos manuais, no entanto alguns alunos ainda possuem seus questionamentos e se sentem mais confiantes quando são orientados por pessoas que estudaram, pesquisaram a fundo e buscaram experiências reais para os respectivos assuntos. A equipe do projeto é formada por bolsistas juntamente com o orientador, onde ambos se juntam para construir novas ideias e aplicá-las. Neste resumo, serão apresentadas as melhores metodologias adotadas para disponibilizar este conhecimento extra sobre as tais modalidades. Como a equipe do projeto é composta de três bolsistas, cada bolsista ficou com um setor a ser especializado, porém todos precisariam ter conhecimento dos três setores para que pudessem esclarecer dúvidas para qualquer área. Cada bolsista precisou estudar a fundo o respTrabalho de Conclusão de Curso; ACEITO_ORIENTADOR PEDRO LIMA DE OLIVEIRA FILHO

449 PERCEPÇÃO DOS ALUNOS A RESPEITO DA MONITORIA NO Sabe-se que a monitoria é de suma importância para a formação acadêmica, uma vez que os conhecimentos adquiridos pelos graduandos despertam e reforçam a vocação de ser professor, incentivando à criação e recriação de novas metodologias de ensino, no qual proporciona a troca de conhecimento entre os monitores e outros alunos. Nessa perspectiva, se faz necessário identificar se os resultados práticos obtidos no campus durante o ano de 2020 contribuíram para o melhor desempenho destes no período de Ensino a Distância (EAD). Para isso, o trabalho avaliará tanto o desempenho dos monitores de álgebra linear, levando em consideração o preparo e o suporte dado aos alunos que estão cursando a referida disciplina, quanto a procura pela monitoria. Para tanto, o referente estudo tem caráter qualitativo e quantitativo, tendo em vista o foco subjetivo do objeto analisado, estudando as suas particularidades e a quantificação dessas informações coletadas em campo. O trabalho iniciou com a aplicação de um questionário online Álgebra Linear; Ensino a Distância; ACEITO_ORIENTADOR ATILA RODRIGUES DOS SANTOS

450 ANÁLISE DOS PROBLEMAS DE USABILIDADE NO GOOGLE A tecnologia tem se popularizado principalmente por facilitar a vida das pessoas e diminuir o tempo de realização das tarefas do cotidiano. Um exemplo disso, são os sistemas que permitem a interação por voz, como é o caso do Google Assistant, que é um assistente de voz desenvolvida pela Google e que pode realizar diversas tarefas, como, fazer ligações, mandar mensagens, realizar pesquisas e etc. A usabilidade destes assistentes ainda precisa ser investigada. Algumas pesquisas indicam que essa tecnologia pode não ser facilmente utilizada por determinados tipos de usuários, como pessoas de baixa escolaridade. Com isso, neste trabalho foi feita uma avaliação da usabilidade do Google Assistant, com base na interação de três tipos de usuários: analfabetos, com ensino médio e com ensino superior. A avaliação foi feita a partir de uma análise das gravações de experiências de uso, cedidas por um grupo de pesquisa parceiro. As gravações foram ouvidas e os problemas de usabilidade foram anotados em um relatório final dUsabilidade;  Assistentes de Voz; ACEITO_ORIENTADOR LARISSA SANTOS SARAIVA

453 RELATO DE EXPERIÊNCIA NA CONSTRUÇÃO DE UMA As interfaces de voz têm tido o uso mais expressivo como uma nova forma de interação entre as pessoas e os sistemas. Falar com dispositivos de interação por voz, tem ficado cada vez mais natural entre as pessoas. Apesar de todo o avanço tecnológico, nem todas as pessoas são capazes de utilizar esse recurso com eficácia. Alguns estudos relatam que os assistentes de voz são construídos com base na linguagem formal, limitando seu uso por pessoas que não têm o hábito de falar seguindo a norma culta. Com isso, têm-se a necessidade de construir aplicativos de voz que sejam mais inclusivos a este público. Neste trabalho é relatada a experiência de participação na análise e desenvolvimento de um aplicativo para o assistente de voz Alexa. Este trabalho foi realizado em parceria com outra universidade e nele, foi feito o projeto do diálogo de interação para um sistema de avaliação dos serviços prestados em unidades de saúde. Foi feita a 1) definição de personas do público-alvo (segmentando-as entre pessoas alfabetizadaInclusão digital; Internet; Interfaces por ACEITO_ORIENTADOR GABRIEL MAIA RAMOS

454 A TECNOLOGIA COMO MEIO DE TRANSFORMAÇÃO MUNDO+;ALUNOS;EDUCADORES;EX ACEITO_ORIENTADOR MATHEUS DE OLIVEIRA SILVA
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455 MONITORIA DE MATEMÁTICA APLICADA: ESTRATÉGIA DAS Monitoria; Matemática Aplicada; MPPs; ACEITO_ORIENTADOR ERNANDE CLAUDIO NOGUEIRA NUNES

456 LABORATÓRIO DE ESTRUTURA DE DADOS, LED NO ENSINO O projeto LED atualmente se divide em atividades e construção de ferramentas que devido à conjuntura atual são realizadas remotamente, buscando manter os alunos da disciplina o mais próximo possível. O projeto conta com seguintes ferramentas e atividades,  uma ferramenta desenvolvida pelo projeto, um chatbot (Ledinho) que busca tirar dúvidas corriqueiras dos alunos sendo capaz de responder perguntas relacionadas à disciplina, contando também com a atividade de monitoria ministrada pelos alunos do programa de iniciação à docência que funciona por meio da ferramenta do Discord, onde são utilizados canais de voz para ministrar monitoria à distância, canais de chat para os alunos tirarem suas dúvidas e interagirem entre si como também com os monitores com objetivo intensificar a aproximação e melhor comunicação entre aluno e monitores, a fim de tirar suas dúvida e os manter o mais incluso possível no curso da disciplina, também como atividade e acervo do LED está sendo produzido um livro entre os alunos monitoresMonitoria;Docência;Ferramenta; ACEITO_ORIENTADOR LUCAS FEITOSA CAETANO

457 PROJETO LINHA DE CHEGADA: ATIVIDADES Auxílio. Incentivo. Atividades ACEITO_ORIENTADOR AMANDA ACCORSINI

458 PROJETO INCENTIVO AO APRENDIZADO E DESMITIFICAÇÃO A continuidade do Programa de Iniciação a Docência (PID) mostrou-se mais desafiador no decorrer do ano de 2020. O projeto de monitoria em Termodinâmica Aplicada tem por objetivo contribuir, envolver e facilitar o processo de aprendizado e formação dos estudantes de graduação através de inúmeras ferramentas e metodologias, executadas de forma contínua e por tempo indeterminado. Contudo, o início do projeto sofreu devido as mudanças de planejamento da instituição como todo, devido a pandemia da COVIDIniciação a Docência; Iniciação ACEITO_ORIENTADOR LUCAS SILVA DIAS

461
REDUÇÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL ASSOCIADA 

ÀS BOAS PRÁTICAS NA ENGENHARIA CIVIL A urbanização crescente nas cidades tem impulsionado o aumento significante da geração de Resíduos da Construção Civil (RCCs) nas últimas décadas. Atrelado a esse fato, está a falta de conhecimento acerca de técnicas que prezam pela redução da geração desses resíduos pelos profissionais da construção civil, principalmente aqueles que carecem de alto grau de instrução. Dentro desse contexto, surge a educação ambiental como estratégia de conscientização dos profissionais que atuam diretamente no setor construtivo. O objetivo geral deste trabalho foi contribuir com a redução dos RCCs por meio da conscientização dos trabalhadores do setor construtivo acerca da melhoria nas práticas do canteiro de obra. Sendo assim, a educação ambiental é utilizada para introduzir conhecimento sobre a implementação de técnicas de redução, manuseio e potencialidades do reuso/reciclagem desses resíduos. O campo experimental deste trabalho foram duas obras no município de Russas-CE. Durante a etapa de revisão bibliográfica, houve ênf

Desenvolvimento sustentável; Educação 

Ambiental; Resíduos da Construção ACEITO_ORIENTADOR LUCAS NAATY NOGUEIRA

462 APOIO AO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DO ACEITO_ORIENTADOR FRANCISCO EMERSON MARTINS DE ALMEIDA

463 CARACTERIZAÇÃO DE PERFIS DE UMIDADE ASCENSIONAL A preservação do patrimônio e das construções históricas está condicionada à análise profunda da estrutura em diferentes aspectos, como geometria, características construtivas e propriedades dos materiais, sendo essencial para avaliar o estado de conservação dessas construções na de-tecção de problemas e a estratégia de intervenção mais adequada. Um dos principais causadores de problemas nas estruturas de alvenarias é a presença de umidade, que pode surgir, dentre outras formas, por meio de ascensão capilar de água a partir do solo ou superfícies úmidas, fenômeno mais conhecido como umidade ascensional e que pode comprometer desde a estética até a capacidade resistiva das estruturas. Nesse trabalho, foi utilizado o software WUFI-2D para realizar simulações numéricas para avaliar o comportamento higrotérmico de revestimentos ar-gamassados de alvenarias tradicionais, tendo como referência construções históricas e tradici-onais do estado do Ceará, Brasil. Os resultados mostraram que os materiais dos revestimentoUmidade ascensional. Simulação ACEITO_ORIENTADOR FRANCISCO LUCAS DE OLIVEIRA FREIRE

464
CAUSAS DA EVASÃO NOS CURSOS DE ENGENHARIA DE 

PRODUÇÃO CONCEBIDOS PELO PROGRAMA REUNI A evasão escolar é um grave problema que aflige as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES). O estudo e relato de suas causas tem sido objeto de diversos trabalhos científicos. O que se pode observar é que as Instituições Federais de Ensino Superior são bastante afetadas por essa problemática, principalmente quando em zonas distantes dos grandes centros e cidades, gerando perdas de natureza econômica para o evadido, para a Instituição, e para a sociedade. Este trabalho teve por objetivo identificar na literatura estudos sobre evasão escolar nos IFES, especificamente nos cursos de Engenharia de Produção concebidos a partir do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), com o intuito de entender as causas comuns desse processo e que medidas mitigadoras foram implementadas. O processo de pesquisa se deu da seguinte forma: busca por trabalhos sobre evasão, filtragem dos trabalhos, documentação e arquivamento. A partir dos trabalhos selecionados, fez-se um lev

Engenharia de Produção; Programa 

REUNI; Evasão Escolar. ACEITO_ORIENTADOR IVINA DA COSTA RIBEIRO DE SOUSA

465 EXPERIÊNCIAS COM A DISCIPLINA PROJETO E ANÁLISE DE A monitoria faz com que os alunos tenham mais um recurso para ajudar o seu aprendizado, pois alguns dos alunos se sentem mais à vontade para tirar dúvidas com outro aluno e nem sempre os professores estão disponíveis para ajudar fora do horário de aula. Os alunos de Projeto e Analise de Algoritmos sentem dificuldade na disciplina, pois, para um bom acompanhamento, a disciplina exige uma boa base matemática e uma boa lógica de programação. E as disciplinas Matemática Básica e Fundamentos de Programação, que focam nesses conteúdos, possuem um alto índice de reprovação. Com base nos dados de 2020.1 temos o índice aproximado de 46,6% de aprovações, 3,3% de reprovações e 50% de supressões. Esse semestre ocorreu um baixo número de reprovação, contudo um alto número de desistência, que teve 50% de supressões devido ao cenário de 2020. Ao exercer a monitoria, há uma grande contribuição pessoal e profissional para o monitor, interagindo com diversos alunos trocando conhecimento e experiências. Alguns alunos tem vergonMonitoria;Projeto e Analise de ACEITO_ORIENTADOR JARDEL TORRES CHAGAS

466
CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-MECÂNICA DE TIJOLOS 

HISTÓRICOS BRASILEIROS DE DIFERENTES SÉCULOS As construções históricas (CH) constituem um interessante desafio para o meio técnico-científico, especialmente devido a sua variabilidade e complexidade de seus materiais componentes. A reabilitação desse patrimônio histórico é dependente da disponibilidade de informações sobre as características técnicas dos materiais. Estas informações repercutem desde a estratégia a ser adotada na reabilitação, quanto na eficiência da intervenção. Entretanto, trabalhos que reportem as propriedades físico-mecânicas destes materiais vernaculares ainda são escassos. Neste trabalho, foram realizados ensaios destrutivos e não destrutivos para a caracterização de blocos de alvenarias históricas datadas do século XVIII ao XX. Os corpos-de-prova ensaiados foram extraídos de exemplares históricos das cidades de Aracati, Fortaleza, Sobral, Icó, Irauçuba e Beberibe. O objetivo principal deste trabalho foi caracterizar as propriedades físico-mecânicas de exemplares de tijolos históricos cearenses. Nomeadamente, as amostras foram cara

Alvenarias históricas; Caracterização 

físico-mecânica; Velocidade ACEITO_ORIENTADOR EMANUEL HENRIQUE ADRIANO ARAUJO

469 TECNOLOGIAS PARA ENFRENTAMENTO DO MOSQUITO O número de casos registrados de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti aumentou significativamente nos últimos anos. Grande parte dessas infecções são ocasionadas principalmente pela falta de informação da população sobre como o mosquito se prolifera pelos ambientes urbanos. Esse trabalho tem por objetivo apresentar as atividades de um projeto desenvolvido no Campus da UFC para combater o Ae. aegypti. O projeto intitulado Combate ao Ae. aegypti visa tornar a população russana ativa no combate ao mosquito por meio, principalmente, do uso da informação. Normalmente as atividades realizadas pela equipe do projeto são: inspeções no campus, palestras, mesas-redondas e movimentação de redes sociais, entretanto, decorrente da pandemia do coronavírus, o projeto teve um foco maior em desenvolver soluções tecnológicas para informar a população sobre temas relacionados ao Ae. aegypti.Aedes aegypti; projeto de extensão; ACEITO_ORIENTADOR NICOLAS MATHEUS RABELO SARAIVA

472 PERSPECTIVA BASE SOBRE RAY TRACING Computação Gráfica; Iniciação ACEITO_ORIENTADOR MARCOS PEREIRA DA SILVA

473 OS DESAFIOS DA UNIVERSIDADE PARA NOVOS Em primeiro lugar, o projeto de extensão UFC NAS ESCOLAS, tem como interesse Âmbito acadêmico; Experiência na ACEITO_ORIENTADOR ALISSON DA SILVA MAIA

474
MODELAGEM PARA ARMAZENAMENTO EFICIENTE DE DADOS 

DE BILHETAGEM ELETRÔNICA O conceito de big data está à frente do avanço tecnológico atual. O big data é definido

 Iniciação Científica; Big Data; Dados 

não estruturados; Dados de transporte ACEITO_ORIENTADOR SARA ALEXANDRE FONSECA

475
IMPACTOS DO ENSINO REMOTO ACARRETADO PELA 

PANDEMIA DO COVID-19, NA DISCIPLINA DE MATERIAIS DE É perceptível os grandes impactos trazidos pela crise do COVID-19, acarretando uma evolução e adaptação do ensino remoto, tanto por parte dos alunos, como aos professores, uma vez que as atividades presencias e aulas práticas não foram mais cabíveis, em que a aplicação do ensino a distância é algo novo e requer uma metodologia de ensino e aprendizado diferente, embora esta nem sempre seja acessível a todos, trazendo consigo a reinvenção da maneira do professor ensinar e a do aluno estudar e trazer o protagonismo para si. O presente trabalho tem como objetivo comparar as turmas e mostrar os impactos trazidos pelo ensino a distância do curso de materiais de construção civil I e II em relação a outros anos (2019-2020), tanto da adaptação do professor a ministrar a aula, como da adaptação do aluno a estar presente nas aulas a distância, associado a necessidade de estudar totalmente no ambiente domiciliar. A partir da análise dos dados coletados em pesquisa foi possível observar uma queda na assiduidade dos alunos

Impactos. Materiais de Construção Civil. 

Ensino Remoto ACEITO_ORIENTADOR EDSON LUIZ PEREIRA VASCONCELOS

476 PROBLEMA DE CORTE MAXIMO Este trabalho busca apresentar uma abordagem de melhoramento genético para um problema específico da área de grafos, o problema de corte máximo para dois grupos. Foram estudadas diferentes configurações de algoritmos genéticos para esse problema observando as principais variações de cada parte do genético. Também foram testadas variações de tipos de grafos para se ter uma ampla análise do desempenho do algoritmo. A linguagem de programação escolhida foi o C++ devido a sua velocidade, algo muito importante falando-se em heurísticas. Outro importante elemento foi o uso de um algoritmo de melhoramento de indivíduos da população, percebendo-se uma grande melhoria no valor final dos mesmosCorte Máximo; Heurísticas; Otimização ACEITO_ORIENTADOR FLAVIO CORREIA DE SOUSA FILHO

478
MONITORIA COMO FERRAMENTA DE APOIO NO ESTUDO DE 

MECÂNICA DOS SOLOS I EM FORMATO DE ENSINO A Durante a graduação em engenharia civil, os discentes deste curso, tem em sua grade de

Mecânica dos solos. Monitoria. Ensino à 

distância. ACEITO_ORIENTADOR AUCIANE DYRLLEN DA SILVA

480
RELEVÂNCIA DE AULAS EM LABORATÓRIO NO ENSINO DA 

MECÂNICA DOS SOLOS: A EXPERIÊNCIA DA MONITORIA A monitoria da disciplina de Mecânica dos Solos I e II apresenta relevantes benefícios para a construção do conhecimento e aprimoramento na formação de alunos de graduação do curso de Engenharia Civil. Tal prática permite a melhor compreensão pelos estudantes do conteúdo aplicado em sala de aula, pois a monitoria melhora por exemplo, a interação entre os alunos, na retirada de eventuais dúvidas e aplicação dos experimentos, além disso, traz ao monitor a experiência da docência e reforça para ambas as partes os aprendizados teóricos e práticos da disciplina. A componente curricular apresentou em seu cronograma a destinação de oito horas referente ao módulo prático. Dessa forma, em 2020, devido aos problemas enfrentados pela pandemia do COVID 19, não foi possível a realização de todos os experimentos. Este trabalho teve como objetivo geral avaliar a importância das aulas práticas em laboratório na construção significativa do conhecimento na disciplina de Mecânica dos Solos, tomando como embasamento a visão de u

Mecânica dos Solos;Monitoria;Ensaios 

Laboratoriais. ACEITO_ORIENTADOR RENATO EVANGELISTA ALVES

481
EURECICLO! - APLICATIVO MÓVEL PARA AUXILIAR O 

PROCESSO DE COLETA SELETIVA NA CIDADE DE MORADA A geração de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) é um fator extremamente importante. Com o aumento populacional e os efeitos da globalização, a produção de RSU e a não coleta adequada desses insumos vem causando sérios danos ao meio ambiente e à saúde humana. Ao decorrer dos anos, identificou-se que a quantidade de lixo gerada pela população vem aumentando gradualmente. Visto isso, o presente trabalho tem por objetivo propor uma solução tecnológica que possa auxiliar o processo de coleta seletiva de recicláveis, a solução intitulada de EuReciclo! trata-se de um aplicativo móvel que será disponibilizado para a população da cidade de Morada Nova - Ceará e que contará com funcionalidades para informar o cidadão sobre as diversas fases do processo de coleta seletiva, além de diversas outras funcionalidades que serão apresentadas no presente trabalho, tornando dessa forma o cidadão em um agente ativo na luta por um meio ambiente mais sustentável e uma vida mais saudável. 

Resíduos sólidos urbanos; coleta 

seletiva; aplicativo móvel; meio ACEITO_ORIENTADOR NICOLAS MATHEUS RABELO SARAIVA

482 PROJETO PARA OFERECER SUPORTE A ALUNOS NA FASE O projeto consiste em disponibilizar auxílio extra aos alunos interessados em iniciar seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), iniciar a temporada de estágio supervisionado ou buscar horas complementares. Ambas as modalidades já possuem seus respectivos manuais, no entanto alguns alunos ainda possuem seus questionamentos e se sentem mais confiantes quando são orientados por pessoas que estudaram, pesquisaram a fundo e buscaram experiências reais para os respectivos assuntos. A equipe do projeto é formada por bolsistas juntamente com o orientador, onde ambos se juntam para construir novas ideias e aplicá-las. Neste resumo, serão apresentadas as melhores metodologias adotadas para disponibilizar este conhecimento extra sobre as tais modalidades. Como a equipe do projeto é composta de três bolsistas, cada bolsista ficou com um setor a ser especializado, porém todos precisariam ter conhecimento dos três setores para que pudessem esclarecer dúvidas para qualquer área. Cada bolsista precisou estudar a fundo o respTrabalho de Conclusão de Curso; ACEITO_ORIENTADOR PEDRO LIMA DE OLIVEIRA FILHO

484 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E IDENTIDADE CORPORATIVA Baja Sae; Iniciação Acadêmica; ACEITO_ORIENTADOR FRANCISCO ROMULO DE OLIVEIRA LIMA

485
DESENVOLVIMENTO PESSOAL E HUMANÍSTICO COM 

ENFOQUE EM LEITURAS E DEBATES NO CAMPUS DA UFC EM A Universidade é um espaço multidisciplinar para o compartilhamento de ideias, expressão de opiniões, debates e reflexão, indo além da grade curricular. Nesse contexto, surgiu a necessidade de promover ações de Desenvolvimento Pessoal e Humanístico no curso de Engenharia de Produção, mas também abertas aos diversos públicos internos ou externos ao campus de Russas. Duas ações se destacam, no que concerne ao desenvolvimento de habilidades e competências para os discentes e comunidade, no campus de Russas. A primeira ação, denominada Aberta Mente, formatada em grupo de leitura com encontros mensais, votação de um livro por mês a ser lido e debatido pelo grupo. Nessa ação, o enfoque é trazer a literatura, com todos os seus aparatos, estilos e linguagem, para os estudantes, e a criticidade quanto ao conteúdo lido, levantando pautas relevantes e oportunamente escolhidas como racismo, desigualdade social, machismo, tecnologia e humanidade. Temas desdobrados para propiciar a formação da criticidade quanto ao lido e 

Desenvolvimento Pessoal. Literatura. 

Grupo de Debate. ACEITO_ORIENTADOR LIVIA RAULINO LIMA

486
ANALISANDO UMA METODOLOGIA PARA A COLETA E 

AVALIAÇÃO DO VOCABULÁRIO NATURAL DOS USUÁRIOS Os assistentes de voz inteligente têm se popularizado bastante, uma vez que são capazes de auxiliar os usuários na realização de tarefas do cotidiano, além de promover a inclusão digital a pessoas de baixo nível de escolaridade. Apesar de suas vantagens, estes assistentes precisam ser avaliados para que possam evoluir com base nas experiências de seus usuários.  Neste trabalho é feita a análise da realização de teste com usuários. Os testes foram realizados por alunos de pós-graduação de uma Universidade parceira, que cedeu os dados para análise. Os dados consistem em um conjunto de 4 horas de gravações das vozes dos participantes durante o teste. Todas as gravações foram ouvidas e analisadas por dois alunos de graduação que anotaram os problemas que os participantes enfrentaram. A partir da análise realizada, foram identificados problemas segmentados pelo nível de escolaridade dos participantes. Alguns dos resultados foram: participantes não alfabetizados tiveram mais dificuldades de interpretar a tarefa que

Testes com Usuários. Assistente de voz 

Inteligente. Escolaridade. ACEITO_ORIENTADOR ANDRE VINICIUS SANTOS DE LIMA

487 RELATOS DE EXPERIÊNCIAS DE APRENDIZADO POR MEIO  No tempo de envolvimento com o projeto, houve todo um planejamento para trabalhar em meio à pandemia em que estamos vivendo hoje. Fizemos diversas reuniões para engajamento dos bolsistas, por meio da ferramenta de videoconferência Google Meet. A intenção do projeto é levar informação a outros alunos de diferentes escolas sobre dúvidas frequentes que muitos possuem, além de organizar eventos e atividades de vivência que promovem a interação dos envolvidos. No projeto, planejamos o engajamento de cada membro sobre a criação de redes sociais da causa, para informar de forma prática quem tiver alguma dúvida, dividimos o conteúdo que cada um vai desenvolvendo durante todo esse tempo e criamos uma planilha para organização dos eventos, atividades e reuniões com os membros. Fiquei responsável por postagens nas redes sociais do projeto, mais especificamente na Quinta-Feira, que foi nomeada de Iniciação acadêmica; Desenvolvimento; ACEITO_ORIENTADOR LUCAS TALAM MAIA

488
EXPERIMENTOS NO LABORATÓRIO DE SANEAMENTO: UMA 

APLICAÇÃO PRÁTICA PARA ALUNOS INGRESSANTES NA No primeiro ano de graduação os alunos de Engenharia Civil se deparam com diversas disciplinas gerais, com pouca ou nenhuma aplicação prática, os levando a desmotivação em relação ao curso. O saneamento ambiental é uma área da Engenharia Civil que tem grande dependência dos conceitos da Química Geral, a qual é ofertada no primeiro e segundo semestre da graduação. Sendo assim, esse projeto teve como objetivo geral implementar aulas práticas no laboratório de saneamento aos alunos ingressantes paralelamente à disciplina de química geral experimental, visando tornar possível uma maior aproximação com a aplicação prática e, consequentemente, reduzir a desmotivação e evasão dos alunos ingressantes da Engenharia Civil. A metodologia deste trabalho consistiu na aplicação de um questionário utilizando a ferramenta de questionário do Google, com o intuito de conhecer nosso público-alvo. Além disso, foram elaborados manuais destinados às atividades práticas no laboratório de saneamento com foco no estudo da qualidade d

Saneamento. Aulas experimentais. 

Graduação. ACEITO_ORIENTADOR LUCIANA CAVALCANTE DE SOUSA

490 O ENSINO DE PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES E A apresentação de ferramentas da lógica de programação junto ao ensino básico vem seProgramação de computadores; ACEITO_ORIENTADOR GABRIEL ROCHA DE SOUZA

491 REDOMUS - CATALOGAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO ACEITO_ORIENTADOR MARIA AURILENE ROCHA

492 PROJETO TECNOLOGIA PARA TODOS Desde 2016 o projeto Tecnologia para Todos teve como seu objetivo principal a inclusão digital de alunos de escolas públicas. Em cada ano de funcionamento do projeto, durante pelo menos 7 meses, 30 alunos recebiam capacitação contínua na área de tecnologia de informação e comunicação, compreendendo o papel do uso da informática como recurso para qualificação profissional, proporcionando conhecimento sobre como a tecnologia é usada em áreas profissionais e acadêmicas e sobre a evolução do computador ao longo do tempo, desde sua criação até sua chegada nas tecnologias modernas. Dessa forma, os alunos ficavam mais abertos ao uso dessas tecnologias, aumentando o índice de avanço tecnológico e melhorando suas formas de viver, além de dar uma boa experiência docente para os alunos tutores. Inclusive, foi desenvolvido um site que seria de apoio para as aulas dos alunos (nome dos desenvolvedores: Rafaelly Diógenes, Samuel Brito e Fernanda dos Santos). Porém, no ano em que esse site começaria a ser aplicado para os alTecnologia. Inclusão Digital. Site. ACEITO_ORIENTADOR LUIS GUSTAVO GIRAO CARDIAL

493 CRIAÇÃO DE SITE PARA LAREB EM CONJUNTO A CE  Iniciação Acadêmica. Site. CE Histórico ACEITO_ORIENTADOR EMANUEL EDUARDO DE OLIVEIRA VIEIRA

495 O IMPACTO DA PANDEMIA NA EDUCAÇÃO DE ESTUDANTES O trabalho apresenta o impacto da pandemia na educação pública em Russas, bem como asEducação, rotina, impacto ACEITO_ORIENTADOR RANNE KAROLINE GOMES BEZERRA

496 MONITORIA A DISTÂNCIA, PONTOS POSITIVOS NEGATIVOS E O ano de 2020 exigiu rápida adaptação não só por parte dos professores comoIniciação à Docência. Ensino a ACEITO_ORIENTADOR ARNALDO SANTOS QUAGLIATO

500 JIU-JÍTSU COMO ESPORTE E MEIO DE INTEGRAÇÃO NA Uma das vertentes mais aceitas do Jiu-Jítsu é que foi criada na Índia como uma forma dos monges budistas se defenderem de bandidos em suas peregrinações. Em seguida, sua prática passou pela China até atingir o Japão, local onde a técnica foi mais difundida. No século XX, alguns mestres se dispersaram do Japão para ensinar a arte marcial, no Brasil ela teve forte propagação e foi modificada dando origem ao Jiu-Jítsu brasileiro. Nos últimos anos o Jiu-Jítsu teve muitos novos adeptos, em busca do bem-estar físico e uma forma de defesa pessoal. Na Universidade o Projeto Jiu-Jítsu Como Esporte e Meio de Integração Social, visa contribuir com a formação do ser social dos alunos, promover a sua aptidão física e mental, e como uma forma de lazer; proporcionando uma maior integração no âmbito escolar, além de formar novos atletas para prática desportiva. Situado na UFC-CAMPUS RUSSAS e com quase 2 anos e 10 meses, o projeto conta com um espaço próprio e possui um tatame profissional com cerca de 50 m². Atualmente, deviJiu-Jítsu; Meio de integração. ACEITO_ORIENTADOR RODOLFO MOREDISSON SILVA DE OLIVEIRA

502
ALOCANDO SALAS DE APRESENTAÇÕES DOS ENCONTROS 

UNIVERSITÁRIOS COM ANSWER SET PROGRAMMING

Modelagem Lógica; Otimização; 

Problemas NP-difíceis; ACEITO_ORIENTADOR VICTOR EMANUEL AQUINO BEZERRA

503 MONITORIA EM LÓGICA PARA COMPUTAÇÃO A lógica serve para pensar corretamente, e está diretamente ligado a conceitos capazesLógica para Computação; Raciocínio; ACEITO_ORIENTADOR JOAO GLAUCO SOARES MENDES

506 A MONITORIA ACADÊMICA COMO TECNOLOGIA DIGITAL DE Monitoria virtual; Ferramentas; TDIC; ACEITO_ORIENTADOR KEVEN MAX NORONHA DE LIMA

507 PROCESSO DE ELABORAÇÃO DE UM AILERON PARA A ACEITO_ORIENTADOR EDGAR BRUNO BENICIO DE FREITAS

508 PROCESSO DE ELABORAÇÃO DE UM LEME PARA A ACEITO_ORIENTADOR EDGAR BRUNO BENICIO DE FREITAS

512
ESTRUTURAS  DE  BANDAS  EM QUASICRISTAIS  FONÔNICOS  

UNIDIMENSIONAIS  DE ACORDO COM A SEQUÊNCIA Os fenômenos ondulatórios são estudados desde o século 15 e são responsáveis pelo desenvolvimento e funcionamento de diversos componentes tecnológicos que afetam diretamente a sociedade. A transmissão e a reflexão de ondas são exemplos desses fenômenos e estão atrelados a tecnologias essenciais, como por exemplo, a sistemas de telecomunicação e segurança, equipamentos médicos e eletrodomésticos. Esse trabalho tem como objetivo verificar e analisar a propagação de ondas mecânicas em cristais e quasicristais fonônicos. Esses cristais serão os materiais utilizados nesse estudo para averiguar a ocorrência de band gaps, que correspondem a regiões de frequência em que as ondas não conseguem propagar-se na estrutura. O método da matriz transferência é um método matemático simples e poderoso para a análise de propagação de ondas em sistemas com uma dimensão e será implementado em linguagem Python para obter os resultados referentes a transmissão e reflexão das ondas incidentes, sendo, em seguida, representados grafic

Ondas mecânicas; Cristais fonônicos; 

Física da Matéria Condensada. ACEITO_ORIENTADOR CAIO CESAR MELO PEDROSA

515
A IMPORTANCIA DO ACONDICIONAMENTO DOS RESÍDUOS 

DA CONSTRUÇÃO CIVIL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO Resíduos sólidos são definidos como matéria provenientes da indústria, comércio e residências, a qual não pode ser aproveitada nas atividades humanas. Resíduos da construção civil são os materiais que foram ao local da obra e tiveram outra destinação, não compondo o corpo da edificação, como sobras de gesso, tintas, vernizes, fiações, areia, vidro entre outros. Além da poluição sonora, aumento de consumo de energia, desperdício de água e impacto nos recursos hídricos, a geração excessiva e a destinação final inadequada dos RCCs se configuram como um dos maiores impactos ambientais promovidos pela indústria da construção civil, sendo esse ramo responsável por grande parcela da poluição mundial. Por meio da leitura de livros, artigos e estudos de caso foram traçados pontos de vistas que permitiram uma análise crítica a respeito da forma que os produtores de resíduos lidam com os restos de materiais. Com fundamentos teóricos estabelecidos e compreensão do papel dos profissionais, foi desenvolvida uma cartilha so

Resíduos da construção Civil; 

Sustentabilidade; Educação Ambiental. ACEITO_ORIENTADOR MIKAEL BRUNO XAVIER DE OLIVEIRA

516
A SAÚDE MENTAL DOS ESTUDANTES COMO PRIORIDADE 

DAS AÇÕES DO PROJETO UFC NAS ESCOLAS DURANTE A O contexto deste trabalho está situado em um projeto de incentivo à entrada de estudantes em universidades, mais especificamente na UFC Campus de Russas. Visa mostrar um pouco mais sobre os cursos da universidade e fornece dicas básicas de saúde mental para otimizar e melhorar a qualidade dos estudos, tanto para o vestibular quanto até mesmo após o ingresso do estudante na universidade. Durante o ano, não foi possível realizar as visitas às escolas, por isso, o projeto decidiu levar o conteúdo para as redes socias. Começamos um trabalho de levar as informações para os estudantes, em forma de editoriais de notícias, nos quais mostrávamos ao público o que eram os cursos, o que esperar deles, e formas de obterem ainda mais informações, visando ajudar os estudantes na escolha dos cursos, uma vez que eles sabiam do que se trata, assim, podendo evitar até futuras desistências por acharem que os cursos se tratavam de outros assuntos, o que é uma confusão comum feita por muitos estudantes. Juntamente com um trabalho Saúde Mental. Informação. Estudantes ACEITO_ORIENTADOR LUCAS RAFAEL ALVES OLIVEIRA

519
EXPLORANDO O USO CONJUNTO DE ABORDAGENS DE 

APOIO AO ENSINO E APRENDIZAGEM DO USINN EM 

Usabilidade, USINN, Interação, 

Navegação, Modeler, Cards, ACEITO_ORIENTADOR ALEX ALAN ALMEIDA DOS SANTOS

520 FUNCTIONAL USABILITY FEATURES (FUFS) PARA AVALIAÇÃO Functional Usability Features (FUFs) são recomendações sobre funcionalidades que devem estar disponíveis aos usuários para que o sistema tenha usabilidade. É possível detalhar as FUFs por meio de mecanismos de usabilidade. Com isso, temos aspectos de usabilidade, como: feedback, ações de desfazer ou cancelar, prevenção e correção de erros, ajuda, e de alerta, entre outros. É importante destacar que os aspectos de usabilidade impactam na interação do usuário, ou seja, um aspecto de usabilidade bem definido, permite ao usuário cancelar uma ação em sua aplicação sem gerar retrabalho ou erros. Neste cenário é observado o quanto a usabilidade é importante na qualidade de software, pois numa aplicação a satisfação do usuário deve apresentar um produto compatível ao que ele necessita, entrega no prazo, dentro do orçamento e principalmente alinhado a uma boa qualidade. O presente trabalho tem como objetivo apresentar os cenários de modelagem com requisitos de usabilidade, baseados nos aspectos funcionais de usabilidaUsabilidade. Requisitos. Qualidade de ACEITO_ORIENTADOR LARISSA MIGUEL SOUSA

522 PROJETO DE MONITORIA EM PROGRAMAÇÃO Iniciação à Docência; Programação; ACEITO_ORIENTADOR GILMAR DA SILVEIRA SILVA

523 EXPERIÊNCIA DE USUÁRIO: COMO FOI DESENVOLVIDA ACEITO_ORIENTADOR ISRAELY LIMA DE OLIVEIRA

524 DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE EXPERIMENTAL DO A física é uma das ferramentas mais importantes para os estudantes dos cursos de      engenharia. No entanto, muitos estudantes têm dificuldades no estudo dessa disciplina, seja no entendimento dos problemas ou na aplicação dos conceitos. Uma das formas de diminuir essas dificuldades é constatando a física através da realização de experimentos, e não apenas pela resolução de exercícios através de cálculos. Física Experimental; Dinâmica; Princípio ACEITO_ORIENTADOR SABRINA DE OLIVEIRA DA SILVA

525 O PROTAGONISMO DO PET NAS REDES SOCIAIS COMO Redes sociais; Instagram; ACEITO_ORIENTADOR DEUSDEDIT TEIXEIRA DE SOUSA NETO
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526 A IMPORTÂNCIA DA TECNOLOGIA NAS ATIVIDADES DO PET No início do ano de 2020, a pandemia da COVID-19 mudou o mundo. De modo Programa de Educação Tutorial; ACEITO_ORIENTADOR SARA ALEXANDRE FONSECA

527 LEI DE BRAGG: DIFRATOMETRIA DE RAIOS-X EM PÓS A difratometria de raios-X é um técnica amplamente utilizada nas engenharias para determinação da estrutura cristalina de diversos materiais. Esse procedimento consiste na incidência de radiação em uma amostra e na detecção dos fótons difratados, aplicando a Lei de Bragg e equações que relacionam o espaçamento interplanar e os parâmetros de rede da célula unitária do material estudado. Os objetivos do presente estudo são comparar os resultados obtidos em uma planilha com os de trabalhos contendo resultados experimentais do ângulo de difração, contribuindo para a validação do uso desse tipo de ferramenta para realização de cálculos de difratometria . Nessa perspectiva, obteve-se pequena variação dos resultados das planilhas em relação aos trabalhos experimentais escolhidos para comparação. Para o alumínio, o maior erro relativo do valor do ângulo de incidência foi de 0,26% , para o ferro 0,67%, para o nióbio 0,17% e para o titânio 0,35%. Assim, pode-se confirmar a confirmação do uso de planilhas em conjunto coLei de Bragg; Estrutura cristalina; ACEITO_ORIENTADOR CLAUDECIR FERNANDES DE FREITAS MOURA 

528 RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS TECNOLÓGICA: MANUFATURA Dentre os conteúdos estudados durante a formação acadêmica em engenharia mecânica, a resistência dos materiais é, até hoje, um dos mais importantes. Além de compilar os mais diversos assuntos relacionados aos materiais, é possível, por exemplo, determinar esforços por ele sofridos e deformações provocadas por forças externas. Atualmente, a aplicação dos conceitos desse tema está amplamente difundida no desenvolvimento de projetos e são muitas as ferramentas tecnológicas capazes de auxiliar e facilitar esse desenvolvimento, sendo a simulação e a manufatura aditiva exemplos. Essa última vem apresentando aplicação crescente no ramo das engenharias, pois proporciona a fabricação das mais complexas geometrias em pouco tempo de trabalho. Diante disso, o presente trabalho tem a finalidade de validar a utilização da manufatura aditiva na fabricação de corpos de prova (CP) padronizados para a realização de ensaios de tração e contribuir para comprovar a eficiência da simulação em projetos de engenharia. Os resultados Simulação; Manufatura aditiva; ACEITO_ORIENTADOR BEATRIZ DA COSTA LIMA

529
ANÁLISE DE FORÇAS EM UM TREM DE POUSO PARA AVIÃO 

RÁDIO CONTROLADO PROJETADO PARA COMPETIÇÕES SAE O projeto Aratinga Aerodesign é vinculado a Universidade Federal do Ceará na modalidade Extensão Universitária objetivando a participação das competições SAE BRASIL Aerodesign. Para tanto, a equipe tem o propósito de projetar um avião rádio controlado, apresentando um bom aproveitamento e acuracidade no projeto. O trem de pouso é uma estrutura importante nesse processo, dissipando energia de impacto absorvida no momento da aterragem e das manobras em solo. Por conseguinte, esse trabalho tem a intenção de denotar a importância da análise de forças na bequilha e do trem de pouso principal, tal como justificar a configuração  empregada no trem de pouso utilizado no projeto de 2020 da Equipe Aratinga Aerodesign. Tal estudo foi realizado por meio de pesquisas bibliográficas, em concordância com o cumprimento de requisitos de projeto e a norma aeronáutica FAR-23 que regulamentariza o processo de fabricação de aeronaves. Obtivemos através do cálculo dos esforços, que a configuração no formato de triciclo possuí a me

Trem de pouso; Resistência dos 

materiais; Aerodesign. ACEITO_ORIENTADOR LUCAS VERISSIMO DE OLIVEIRA

532 PROJETO MAE Projeto no qual bolsistas do Campus Russas passaram o ano de 2020 trabalhando eAssistência Estudantil, Programa de ACEITO_ORIENTADOR JOAO VICTOR DE FREITAS LIMA

533 TECNOLOGIAS QUE REVOLUCIONARAM O ENSINO A DIST Embora a pandemia tenha sido trágica, devemos aceitar as revoluções que aconteceram nela, tanto na parte da saúde, como também na parte do ensino, já que a grande maioria das escolas e universidades do mundo todo tiveram que encontrar formas para continuar seu ensino, assim não prejudicando seus alunos. A internet foi um grande aliado nessa batalha, e nela sites como Google, disponibiliza softwares muito importantes para ensino, ferramentas como: Google Meet, Google Drive, Google Classroom e Google docs foram de extrema importância para o ensino nessas instituições. Na UFC, especificamente no campus de russas, o Google Meet foi o braço direito no ensino EAD na quarentena, praticamente todos os professores que estavam no EAD do campus utilizaram o google meet para a as suas aulas, tanto pela facilidade, quanto pela qualidade das aulas, além do benefício de ter aulas sempre gravadas, assim dando uma total autonomia aos alunos. Já na monitoria também foi utilizado ferramentas como, Whatsapp para tirar dúvidas ráEnsino;EAD;Google;Satisfação ACEITO_ORIENTADOR JOAO DENILSON NERY SOUSA

535 AVALIAÇÃO DA EXPERIÊNCIA DE USO EM APLICATIVOS DE Atualmente, o mundo se encontra em um cenário bastante diferente do normal por conta daPandemia. Sistemas de Compras. ACEITO_ORIENTADOR ISAAC RIBEIRO DE SOUSA

536 MOVIMENTO DE APRIMORAMENTO ESTUDANTIL 2020 A taxa de evasão é algo muito acentuado dentro da universidade, e possui inúmeros fatores. Dessa forma, o Projeto MAE (Movimento de Aprimoramento Estudantil) consiste em acolher e auxiliar os alunos, prestando assistência em pontos importantes, e dando dicas e orientações de organização de tempo, auxiliando os alunos a superar algumas de suas dificuldades. Durante o projeto, foram elaborados formulários para a coleta de informações. No primeiro questionário, procurou-se entender sobre o planejamento e organização dos estudos, para saber as principais dificuldades dos universitários e como eles se organizam, e para decidirem se queriam ou não um atendimento individualizado. O segundo questionário serviu para coletar dados mais específicos, como horários fixos, disciplinas, atividades extras, dentre outros, que seriam utilizados no atendimento individual e na construção de um plano de horários para os ajudar. Essas informações permitiram analisar com antecedência que estratégias tomar nesse trabalho. Dentro desAssistência Estudantil; Planejamento e ACEITO_ORIENTADOR NAGILLA NOBRE DA SILVA

537 MECANISMOS DE NIVELAMENTO PARA A DISCIPLINA DE Iniciação acadêmica ;Álgebra linear; ACEITO_ORIENTADOR DARLIENE GONCALVES MACIEL

538 FAROL DA PRODUÇÃO - ANÁLISE DAS DIFICULDADES ACEITO_ORIENTADOR SUELLEN MARIA CARNEIRO DOS SANTOS

539 ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO DOS DOCENTES EM Como uma medida paliativa ao ensino presencial, as aulas remotas mudaram a rotina de docentes e discentes durante a pandemia do COVID-19. Esta modalidade de ensino, assim como a adoção de medidas de segurança e isolamento social, alteraram profundamente a configuração do trabalho do docente, gerando dificuldades tanto associadas ao trabalho em si, quanto às novas rotinas pessoais. Os docentes precisaram se reinventar, alterando o modo de ministrar aulas e criando estratégias de ensino para assegurar o ensino e a comunicação efetiva com os discentes, tarefa dificultada por diversos aspectos tais como falta de expertise nesse tipo de trabalho e domínio de ferramentas e equipamentos. Essa nova configuração do trabalho, caracterizada como home office, pode ocasionar restrições e cargas ergonômicas físicas e psíquicas deletérias à saúde dos docentes. Dessa forma, é fundamental investigar, levando em conta o aspecto ergonômico, o impacto das mudanças e danos causados pela alteração da configuração do trabalho nos dEngenharia de Produção; Ergonomia, ACEITO_ORIENTADOR LETICIA KEVILLAN DE CARVALHO OLIVEIRA
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