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ATENÇÃO!
Todo o conteúdo dos resumos é de inteira responsabilidade de seus autores.

APRESENTAÇÃO
Os Anais do INTEGRA IFMA - O profissional pós-pandemia: novos desafios e novas
habilidades reúne os trabalhos apresentados por grupos temáticos e os trabalhos do Seminário
de Iniciação Científica do IFMA – SEMIC. O evento foi uma iniciativa das coordenações dos
eixos tecnológicos do Instituto Federal do Maranhão Campus Coelho Neto, que resolveram unir
em um único episódio: o IV Encontro de Administração, o III Encontro de Automação
Industrial, o III Encontro de Informática e o III EMUSICON.
A primeira edição do Integra IFMA, em Coelho Neto, foi realizada entre os dias 26 e 28
de novembro de 2020, uma parte online, com transmissão ao vivo pelo google meet e pelo canal do
IFMA campus Coelho Neto no youtube (https://www.youtube.com/c/TVIFMACN/featured) no
tocante a palestras, oficinas, dentre outras atividades. Outra parte ocorreu na área do espaço de
eventos da sede do campus, que foi usada para a abertura oficial e para o show de encerramento
no III Encontro de Múscia de Coelho Neto – EMUSICON, também transmitidos pelo canal no
youtube.
Com o objetivo de discutir temas ligados ao desenvolvimento dos profissionais de
diversas áreas, através de conferências e pesquisas, para disseminar práticas exitosas que têm
levado à superação dos impactos da pandemia, discentes do IFMA e de outras instituições
tiveram a oportunidade de enxergarem, cada vez mais, cenários para seus campos de atuação.
Assim, o encontro contou com profissionais que debateram temas emergentes na Administração,
na Tecnologia da Informação, na Automação Industrial e na Educação.
A programação acadêmica contou com palestras, workshops, oficinas e minicursos,
através dos quais, foram apresentadas pesquisas científicas com investigações que retrataram os
grupos temáticos na área de (1) Energias Renováveis; (2) Criação de Recursos didáticos de baixo
custo para aulas práticas; (3) TICs: Tecnologias da informação e comunicação, Inteligência
Artificial Aplicada à Educação; (4) Planejamento, Gestão e Economia Criativa em negócios
sustentáveis e inclusivos; (5) Gestão estratégica nas organizações; (6) Processo de ensinoaprendizagem: possibilidades metodológicas pós-pandemia. As atividades supra ocorreram em um
ambiente 100% virtual com apoio tecnológico das redes socias do Instituto federal do IFMA e
das plataformas digitais visto que até mesmo as atividades que aconteceram na sede do campus
foram transmitidas pelos meios virtuais já mencionados.

Os trabalhos dispostos nestes anais estão agrupados, iniciando pela modalidade relato de
experiência, que teve dois trabalhos e seguido dos resumos expandidos, modalidade contemplada
com 12 trabalhos.
No grupo de trabalho de criação de recursos didáticos de baixo custo para aulas práticas,
na modalidade de relato de experiencia, o discente Antonio Cássio Dutra Lima Filho discutiu
sobre o desenvolvimento de um protótipo educacional de baixo custo para controle da
temperatura e umidade, pesquisa essa que buscou demonstrar a essencialidade de unir
instrumentos didáticos e as práticas da vida real na perspectiva de mediar a prática docente. Pelo
campo da administração as discentes Maria Clara Silva Moura, Vitória Maria Castro e Maria Aline
da Silva Mourão narraram a ideia dos jovens da comunidade rural da cidade de Coelho Neto,
conhecida como Buenos Aires, para revitalizar seu espaço de lazer, com a pesquisa - Revitalização
de espaços de lazer: a comunidade fazendo acontecer que apresentou uma minuciosa descrição
da metodologia definida pela própria comunidade e os resultados preliminares do projeto.
O grupo de trabalhos do Seminário de iniciação científica – SEMIC contou com
apresentação de 06 trabalhos, na modalidade de resumo simples. O trabalho intitulado: Estudo da
qualidade da água do Rio Parnaíba em comunidades ribeirinhas do município de Coelho Neto
(MA) trouxe, pelos estudos do discente Eric Rodrigo Cardoso de Oliveira da Silva, um panorama
da qualidade da água de uma comunidade, trazendo à tona o debate premente sobre esse recurso
natural. A discente Letícia Sousa Lima trouxe, trouxe trabalho que discutiu sobre as questões
raciais e a evasão escolar, intitulado: As desigualdades raciais de discentes afrodescendentes e suas
estratégias de permanência na escola, no qual buscou investigar as implicações raciais enfrentadas
pelos alunos afrodescendentes e seus artifícios para resistir na escola. Os estudos confirmaram as
desigualdades raciais dos discentes e que as mesmas passam despercebidas, evidenciando
dificuldades econômicas e sociais.
No trabalho – Desenvolvimento de planta didática para controle automático de
temperatura realizado pelos discentes: Antonio Cássio Dutra Lima Filho, Tatiane Sousa Rodrigues
e Osael Castro da Silva foi abordado o desenvolvimento de uma planta didática (estufa) para
monitoramento e automatização das variáveis de temperatura e de luminosidade, através do
ardoíno. Ficou demonstrado que simulações produzidas são fundamentais para verificar o modo
de respostas da planta didática em diferentes condições. O trabalho Ensino de filosofia - DeleuzeGuattari e a criação de conceitos, apresentado pelo discente Vinicius Crateús da Luz, dialogou
com o conceito de filosofia apresentado pelos autores Gilles Deleuze e Félix Guattari e buscou
identificar que ferramentas poderiam ser utilizadas pelos professores para tornar a Filosofia mais

atraente aos alunos do Ensino Médio tentando detectar o preparo do professor para o ensino da
Filosofia. O resumo - Professor versus geometria: como se encontra o ensino de geometria plana
nas escolas públicas de Ensino Fundamental do município de Coelho Neto/MA defendido pela
discente Maria Fernanda da Silva versou sobre ensino da geometria nas escolas públicas da cidade,
apontando as principais dificuldades encontradas, principalmente, pelos professores em encontrar
metodologia eficiente para a prática.
O Grupo Temático 1 – Processo de ensino-aprendizagem: possibilidades metodológicas
para o ensino remoto contou, também, com alguns trabalhos apresentados na modalidade de
resumo simples. A arte do graffiti na escola: intervenção artística e educacional. The art of graffiti in
school: artistic and educational intervention defendidos pelas discentes Mislayne Lima Sousa e Pâmella
Esteffanny Cavalcante Oliveira. Com o tema – Arte: educação no ensino remoto em uma pesquisa
de natureza teórico-prática com metodologias ativas no ensino remoto por meio de aulas remotas,
as discentes Cristhianne Castro da Silva e Artemisia Lima Caldas trouxeram reflexões sobre aulas
dinâmicas no processo de ensino aprendizagem protagonizadas pelos alunos na disciplina de artes.
As devolutivas do estudo apontam a necessidade das adaptações das práticas metodológicas a
educação do século XXI.
No trabalho Role-playing game (rpg) e a aprendizagem baseada em problemas no ensino e
aprendizagem de técnicas de negociação os discentes Luis Carlos Rodrigues de Araújo, Ana
Vitória Monteiro Costa e Ana Karoline de Oliveira Gonçalves dialogaram sobre a arte de buscar
acordo em diversos contextos da Administração por meio de desafios vivenciados e simulados
dentro e fora da sala de aula. Os principais achados apontam o estímulo positivo à reflexão, à
interação, além de respeito mútuo, bem como os desafios que tratam da complexidade das
dinâmicas e os prazos que tencionam a prática. Com o tema Inovação no ensino e aprendizagem
de empreendedorismo através da gamificação: o planejamento da experiência de aplicação do
classcraft no Ensino Médio integrado ao técnico de Administração os discentes Ana Karoline de
Oliveira Gonçalves, Ana Maysa da Silva Rodrigues, Marcos Silva Costa e Maria Irisnete Barbosa
Lima, apresentaram a experiência com gameficação para a disciplina de Empreendedorismo,
trazendo uma abordagem de competição, conclusão de etapas e bonificação que aliou técnica de
game e construção de conteúdo. A viabilidade da iniciativa foi confirmada em testes de aplicação
com alunos do curso de Bacharelado.
O resumo - Gamificação e storytelling como estratégias de ensino e aprendizagem em gestão
de pessoas apresentados pelas discentes: Ana Vitória Monteiro Costa, Michelle de Sousa Oliveira,
Maria Irisnete Barbosa Lima e Ana Karoline de Oliveira Gonçalves, teve como propósito

descrever o planejamento do jogo através da plataforma Classcraft aplicada à disciplina Gestão de
pessoas. Pelos resultados foi possível constatar aspectos que necessitam de aprimoramento na
acessibilidade do jogo, interação e colaboração dos jogadores, bem como nos recursos ligados aos
níveis e formato do game, que foram trabalhados na aplicabilidade dos conteúdos. A plataforma
possui limitações, mas a aplicabilidade no ambiente educacional revelou-se viável.
O trabalho – O braço hidráulico como instrumento didático para a disciplina de
pneumática e hidráulica do curso de Técnico em Automação Industrial do IFMA/Coelho Neto,
uma proposta, desenvolvida pelos discentes: Antônio Cássio Dutra Lima Filho e Tatiane Sousa
Rodrigues, objetivou fazer uma abordagem sobra a importância dos instrumentos na prática
docente com uma abordagem reflexiva e tecnológica (EPT) ao passo que enfatiza o
desenvolvimento de um braço hidráulico como proposta de instrumento metodológico para a
disciplina de pneumática hidráulica do curso da modalidade subsequente em Automação
Industrial. Confirmou-se que os instrumentos didáticos constituem-se em uma excelente
estratégia de ensino para o público EPT e que o braço hidráulico é um instrumento viável para
ser utilizado no processo de ensino, uma vez que promove aprendizado conjunto, integrativo e
motivador.
No grupo temático de Automação Industrial: Energias renováveis, tivemos o trabalho Análise de viabilidade de instalação de sistema de microgeração solar no IFMA – Coelho Neto
apresentado pelos discentes: Rubens Dutra de Mesquita Filho e Wellington Luz Carvalho
objetivou analisar os normativos vigentes que regem o projeto e a instalação do sistema de
microgeração solar e a potencialidade de geração de energia elétrica através do sistema fotovoltaico
no campus Coelho Neto, e tinha a meta de estimar os custos da instalação do sistema, calcular o
tempo de retorno do investimento e concluir sobre a viabilidade do prédio em ser autossustentável
com potencial de produzir 85.000 Kwh por mês, em média, com um retorno do investimento em
apenas quatro anos.
Diante do exposto, deseja-se uma excelente experiência de leitura e espera-se que apreciem
conhecer a produção científica apresentada dentro do I INTEGRA IFMA Campus Coelho Neto.

Professora Dra. Andréa Lima Barros
Presidente da Comissão Organizadora do I INTEGRA IFMA 2020
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RELATO DE EXPERIÊNCIA

DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO EDUCACIONAL DE
BAIXO CUSTO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA E
UMIDADE
Paulo da Silva1
Maury Pereira dos santos2
Ana Caroline Meireles Soares3
Jhonatan Peres de Sousa4

Resumo
Instrumentos didáticos são considerados essenciais para o trabalho docente e têm a função de
mediar às relações didáticas as práticas da vida real. Desenvolver isto com formas alternativas e a
baixo custo é sempre um grande desafio, ainda mais relacionando a vida real. O controle de
temperatura e umidade se mostram um bom exemplo, pois é possível atrelar conceitos teóricos à
prática. Controlar ambientes é de suma importância para desenvolvimento de plantas e animais,
pois as mudanças climáticas são fatores que impactam diretamente no seu desenvolvimento.
Diante disso, relata-se dois trabalhos: a criação de uma pequena estufa na qual foi possível
monitorar e controlar a temperatura ambiente e o monitoramento da umidade do solo com
acionamento automático de uma bomba de irrigação. A metodologia se baseou em desenvolver
os protótipos com materiais de baixo custo no qual o aluno pudesse desenvolver toda a estrutura
desde o início. Os alunos se mostraram muito satisfeitos e motivados com os resultados dos
trabalhos, além disso, os protótipos criados se mostraram eficientes para serem trabalhados em
Estudante do curso de Automação Industrial; Instituto Federal do Maranhão (IFMA); Coelho Neto – MA – E- mail:
paullo.sillva1506@gmail.com
2 Estudante do curso Desenvolvedor de jogos Digitais; Instituto Federal do Maranhão (IFMA); São José de Ribamar
– MA; E-mail: maurypereira189@gmail.com
3 Mestra em Automação e Controle de Processos Industriais; Universidade Federal do Maranhão (UFMA); São Luís
– MA – E-mail: ana.soares@ifma.edu.br
4 Mestre em Engenharia de Materiais; Instituto Federal do Maranhão (IFMA); São Luís – MA – E-mail:
jhonatan.peres@ifma.edu.br
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várias disciplinas, pois permitiram uma abordagem interativa e diferenciada dos conteúdos, sendo
assim uma proposta viável de instrumento didático para uso dos professores em suas práticas
laboratoriais.
Palavras-chave: Protótipo baixo custo. Estratégias de ensino. Automação e Controle.
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ÁREA TEMÁTICA: Seminário de Iniciação Científica
RELATO DE EXPERIÊNCIA

REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER: A COMUNIDADE
FAZENDO ACONTECER
Vittória Maria Castro 1
Maria Aline da Silva Mourão 2
Maria Clara Silva Moura 3
Andréa Lima de Barros4

Resumo
As rápidas e imprevisíveis mudanças no cenário global aumentam as solicitações dos setores de
produzir inovações e aperfeiçoar práticas sustentáveis de inclusão das populações na condução da
melhoria da qualidade de suas vidas, como protagonistas utilizando as redes de apoio e as parcerias
nessas iniciativas. O projeto Revitalização de espaço de lazer: a comunidade fazendo acontecer tem
o objetivo de levantar informações sobre o espaço de lazer da comunidade com vistas a fomentar
a implantação de projeto de turismo no segmento turismo de base comunitária – TBC. A
comunidade do Buenos Aires localiza-se na zona rural do Município de Coelho Neto no leste
maranhense e possui cerca de 76 famílias que vivem da agricultura de subsistência e de vínculos
de trabalho com setor público municipal. O projeto foi fruto de um trabalho desenvolvido pelo
grupo de jovens JUF – da comunidade que tirou a proposta de buscar parceria para revitalizar seu
espaço de lazer – a Lagoa da Mãe D’agua, uma espécie de nascente que tem em suas origens o
misticismo de dar água e vida ao povo do lugar. O projeto está em fase inicial de execução,
utilizando de uma abordagem qualitativa com traço na fenomenologia, buscando perceber a
necessidade e anseio da comunidade para traçar os passos seguintes do projeto. Recorrendo a
ferramentas da antropologia social, a saber: diário de campo, o registro fotográfico, as oficinas de
sensibilização e observação participante. Inicialmente foi realizada uma oficina de alinhamento
sobre os termos como desenvolvimento local, sustentabilidade, turismo e comunidade seguidos de
reconhecimento da estrutura física e natural, geográfica e botânica do local e sistematizado em roda
Discente do IFMA-Campus Coelho Neto. Bolsista PIBIC/CNPq, e-mail: vittoriacastro@acad.ifma.edu.br
Discente do IFMA-Campus Coelho Neto. Bolsista PIBIC/CNPq, e-mail: mariaaline@acad.ifma.edu.br
3 Discente do IFMA-Campus Coelho Neto. Bolsista PIBIC/CNPq
4 Doutora e Mestra em Planejamento e Gestão do Turismo e da Hotelaria pela UNIVALI (2019 e 2015). Docente do
IFMA/Campus Coelho Neto. E-mail: andrea.barros@ifma.edu.br
1
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de conversa sobre as potencialidades suscitadas pelo grupo. Na atual fase do projeto já é possível
reconhecer o interesse da comunidade em participar do processo; o reconhecimento pelos
moradores do protagonismo dos jovens da iniciativa; a identificação da necessidade de algumas
estruturas físicas para concretização do projeto e a seleção de ferramentas e metodologias ativas
acessíveis ao publico executor da proposta.
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ÁREA TEMÁTICA: Seminário de Iniciação Científica

RESUMO

ESTUDO DA QUALIDADE DA ÁGUA DO RIO PARNAÍBA EM
COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO MUNICÍPIO DE COELHO
NETO (MA)
Eric Rodrigo Cardoso de Oliveira da Silva 1
Enzo Kauã Pinheiro2
Dennis Gabriel Silva Alves3
Priscila Brandão de Sousa4
Maria do Socorro Ribeiro da Silva5
Elcio Daniel Sousa Barros6

Resumo

A água é um recurso natural indispensável aos seres vivos. A ingestão de água contaminada pode
transmitir doenças como cólera, esquistossomose, amebíase, dentre outras. Os parâmetros físicoquímicos mais utilizados na aferição da qualidade da água, bem como na determinação de
elementos, compostos orgânicos e inorgânicos, presentes em águas naturais e residuais, são: pH,
turbidez, cor aparente, alcalinidade total, oxigênio dissolvido, demanda biológica de oxigênio,
demanda química de oxigênio e sais dissolvidos. Em Coelho Neto (MA), populações ribeirinhas
utilizam a água do rio Parnaíba para suprir suas necessidades. Diante disso, o presente projeto de
pesquisa tem por objetivo determinar, por meio da investigação de parâmetros físico-químicos, a
qualidade da água do rio Parnaíba em três comunidades ribeirinhas. As águas do rio foram
coletadas em frascos de polietileno transparente, com capacidade de um litro, nas localidades
Batteau Mouche, Araim e Mamorana. O procedimento de coleta das amostras ocorreu de forma
Estudante do curso técnico em Informática integrado ao ensino médio do IFMA – campus Coelho Neto; E-mail:
ericcardoso@acad.ifma.edu.br
2 Estudante do curso técnico em Informática integrado ao ensino médio do IFMA – campus Coelho Neto; E-mail:
enzogoncalves@acad.ifma.edu.br
3 studante do curso técnico em Informática integrado ao ensino médio do IFMA – campus Coelho Neto; E-mail:
dennis.gabriel@acad.ifma.edu.br
4 Técnica de Laboratório – Área: Química do Instituto Federal do Maranhão – campus Coelho Neto; E-mail:
priscila.sousa@ifma.edu.br
5 Professora do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFMA – campus Coelho Neto (Coorientadora); E-mail:
socorro.ribeiro@ifma.edu.br
6 Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFMA – campus Coelho Neto (Orientador); E-mail:
elcio.barros@ifma.edu.br
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padronizada e obedeceu às orientações reportadas nos documentos oficiais. As amostras foram
submetidas às análises de cor, odor, sabor, condutividade elétrica, pH, dureza, alcalinidade,
turbidez e determinação dos teores de amoníaco, nitrito, nitrato, sódio, potássio, cálcio, magnésio,
cloretos e sulfatos. A partir dos resultados obtidos em uma única análise foi possível observar que,
quimicamente, a água apresentou boas condições de uso, porém, fisicamente não. Sendo a água
desse rio a principal fonte hídrica dessas comunidades, recomenda-se a população que utilizem
técnicas de purificação (coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação)
antes do consumo, como forma de amenizar a turbidez e a coloração da água. Contudo, mesmo
havendo essa medida paliativa, é demasiadamente necessária a realização de análises
microbiológicas, a fim de se verificar a presença ou não de microrganismos prejudiciais à saúde
humana.
Palavras-chave: Indicadores. Qualidade da água. Rio Parnaíba.
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ÁREA TEMÁTICA: Seminário de Iniciação Científica

RESUMO

AS DESIGUALDADES RACIAIS DE DISCENTES
AFRODESCENDENTES E SUAS ESTRATÉGIAS DE
PERMANÊNCIA NA ESCOLA
Emilia Mascarenhas Borges1 (autora)
Regyna Kleyde de Holanda Duarte2 (coordenadora)
Ana Patricia de Andrade Ferreira3 (orientadora)
Letícia Sousa Lima4 (autora)
José Antonio da Costa Silva5 (autor)

Resumo
Esta pesquisa trata sobre as desigualdades raciais dos discentes Afrodescendentes e suas estratégias
de permanência na escola e surgiu da necessidade de discussão de como a maioria desta população
passa por adversidades no acesso e progressão nos estudos e no trabalho, bem como as resistentes
formas de enfrentamento das dificuldades no ambiente escolar que frequentam. Diante disso,
objetivamos investigar as desigualdades raciais dos alunos Afrodescendentes no IFMA- Campus
Coelho Neto, assim como suas estratagemas de continuidade na Instituição. Metodologicamente,
trata-se de uma pesquisa de campo, realizada de forma eletrônica e com realização de entrevistas,
além do uso dos métodos: misto, qualitativo e quantitativo, para análise dos dados, esta ocorreu
com tabulação e produção de gráficos, para tanto utilizamos ferramentas de software como: World,
Excel, Google Formulários, além de celulares para gravação de voz consentida pelos entrevistados,
esclarecemos que os discentes que participaram da entrevista assinaram o TCLE (Termo de

Estudante do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio do IFMA/Campus Coelho Neto; E-mail:
emiliamascarenhashp@gmail.com
2 Mestre em Gestão Pública. UFPI/Piauí; Administradora/Campus Caxias. E-mail: regyna.duarte@hotmail.com
3 Esp. em Linguagem, Ensino e suas Tecnologias no Ensino Médio. Assistente de alunos do IFMA/Campus Coelho
Neto. E-mail: ana.ferreira@ifma.edu.br
4 Estudante do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio do IFMA/Campus Coelho Neto; E-mail:
joseantoniosilva4649@gmail.com@gmail.com
5 Estudante do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio do IFMA/Campus Coelho Neto; E-mail:
letilimasousaflor@gmail.com
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Consentimento Livre e Esclarecido) e que todos os respondentes foram informados sobre o
anonimato das informações e acerca dos objetivos do projeto. Os sujeitos da pesquisa são alunos
dos cursos Técnicos em Informática e Administração, que cursam o terceiro e segundo ano,
autodeclarados negros ou pardos no ato de sua inscrição para ingressar no IFMA- Campus Coelho
Neto. A partir dos dados obtidos, constatamos que, existem desigualdades raciais na vida destes
discentes e que estas passam despercebidas pelos mesmos, evidenciando a dificuldade econômica,
sendo este empecilho a confirmação de que os alunos passam por iniquidades raciais e algumas
das estratégias evidenciadas foram: “ter perspectiva de melhora no futuro”; “ajuda de amigos e
familiares” e economizar dinheiro para permanecer frequentando o ambiente escolar.
Palavras-chave: Desigualdades raciais. Afrodescendentes. Discentes. IFMA.
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ÁREA TEMÁTICA: Seminário de Iniciação Científica

RESUMO

DESENVOLVIMENTO DE PLANTA DIDÁTICA PARA CONTROLE
AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA
Antonio Cássio Dutra Lima Filho1
Tatiane Sousa Rodrigues2
Osael Castro da Silva 3
Ana Caroline Meireles Soares4

Resumo
Este projeto propõe o desenvolvimento de uma planta didática (estufa) para monitoramento e
automatização das variáveis de temperatura, umidade e luminosidade através do Arduino
objetivando o desenvolvimento de uma planta em ambiente protegido e de escala reduzida. Como
metodologia do projeto foi poroposto um protótipo automatizado para estufas com base na
plataforma Arduino que recebe as informações dos sensores e compara com os parâmetros préselecionados fazendo com que ele esteja sempre de acordo com outros estabelecidos para o bom
desenvolvimento do cultivo em questão. Conclui-se que as simulações produzidas são
fundamentais para verificar o modo de resposta da planta didática em diferentes condições,
materiais escolhidos e parâmetros trabalhados, assim como permitiu nortear o grupo de pesquisa,
quanto às condições ideais para o desenvolvimento da planta. Estudos desta natureza viabilizam
o desenvolvimento de estufas domésticas aliadas às técnicas de automação, além de tornar
acessível e eficiente a produção de plantas em ambientes protegidos de escala reduzida
Palavras-Chave: Estufa. Arduino. Estufa automatizada. Sensores.
Estudante do curso técnico em Automação Industrial; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão (IFMA); Coelho Neto – MA – E-mail: antonio.dutra@acad.ifma.edu.br
2 Estudante do curso técnico em Automação Industrial; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão (IFMA); Coelho Neto – MA – E-mail: statiane@acad.ifma.edu.br
3 Estudante do curso técnico em Automação Industrial; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão (IFMA); Coelho Neto – MA – E-mail: osaelcastro@acad.ifma.edu.br
4 Professora – Orientadora; Mestra em Automação e Controle de processos industriais; Universidade Federal do
Maranhão (UFMA); São Luís – MA – E-mail: ana.soares@ifma.edu.br
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ÁREA TEMÁTICA: Seminário de Iniciação Científica

RESUMO

ENSINO DE FILOSOFIA: DELEUZE-GUATTARI E A CRIAÇÃO
DE CONCEITOS
André Wallas da Silva Sousa1
Vicente Gregório de Sousa Filho2
Maria Vitória Oliveira Almeida3
Vinícius Crateús da Luz4

Resumo
Dentro da pesquisa realizada, indignados com a dificuldade histórica da inclusão da disciplina de
Filosofia em nosso país, tendo em vista a constante remoção e implementação dessa matéria como
parte da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), e embasados na visão filosófica de Gilles
Deleuze e Félix Guattari que atribuem ao ato de filosofar como a “arte da criação de conceitos”,
buscamos explorar no âmbito educacional do município de Coelho Neto - MA as concepções e
metodologias utilizadas pelos professores no ensino da Filosofia bem como a realidade acerca da
presença ou não de materiais escolares que auxiliem o professor no desenvolvimento da aula, com
o objetivo de entender a realidade da cidade e a partir daí, formular propostas que tornem a
Filosofia mais atraente aos alunos do ensino médio. As informações foram coletadas através de
questionários qualitativos destinado aos professores de Filosofia, que puderam ponderar a respeito
de suas metodologias de ensino. O trabalho desenvolvido apresenta constantemente
questionamentos a respeito da capacidade desses professores apoiando-se em Deleuze, uma vez
que os dados obtidos dentro do questionário fizeram-se concluir que o conhecimento filosófico de
uma considerável parcela deles são meramente empíricos ampliando assim a necessidade da
discussão e constatando que na realidade do município, urge a necessidade de professores que

Mestre em Filosofia, professor de Filosofia, IFMA/Coelho Neto, E-mail: andre.wallas@ifma.edu.br
Doutor em Teologia e educação, professor do IFMA, Campus Araioses. E-mail: vicente.sousa@ifma.edu.br
3 Estudante do Curso técnico em Administração integrado ao Ensino Médio do IFMA, Campus Coelho Neto. Email: almeidavitoria991@gmail.com
4 estudante do Curso técnico em Administração integrado ao Ensino Médio do IFMA, Campus Coelho Neto. Email: viniciuscrateus@gmail.com
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realmente concluíram a faculdade de Filosofia e estejam realmente capacitados teoricamente para
agir não só como professor de Filosofia, mas também para assumir o papel de filósofo.
Palavras-chave: Didática. Filosofia. Ensino.
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ÁREA TEMÁTICA: Educação: Processo de ensino-aprendizagem: possibilidades
metodológicas para o ensino remoto
RESUMO

PROFESSOR VERSUS GEOMETRIA: COMO SE ENCONTRA O
ENSINO DE GEOMETRIA PLANA NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE
ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COELHO NETOMA
Maria Fernanda da Silva1
Aldaíde Machado da Silva2
Bianka de Oliveira Monteiro3
Pablo Silva Império4

Resumo
Este trabalho destinou-se ao levantamento de dados estatísticos (número de escolas, quantidade de
professores de Matemática, recursos didáticos utilizados, etc.) sobre o ensino de Geometria Plana
nas escolas de ensino fundamental do município de Coelho Neto – MA com objetivo de
reconhecer se os conteúdos dessa área são trabalhados em sala de aula. Para tanto, buscou-se, junto
à Secretaria Municipal de Educação, informações à cerca das escolas do município. Assim como
entrevistas com os professores da rede municipal, para tentar compreender a realidade vivida por
estes. De acordo com o que foi colhido, 69% dos professores entrevistados não conseguem fechar
com todos os conteúdos programáticos. Porém, 50% apontou que ministram Geometria em todas
as séries. Estudar Matemática requer muita concentração e leitura, visto que muitos alunos não
conseguem extrair dos enunciados dos problemas o que está sendo cobrado. A priorização de
conteúdos algébricos em detrimento dos geométricos, uma vez que muitas das vezes estes são
deixados por último, o que acabam não sendo trabalhados, também é algo que contribui para
precarização do processo de ensino-aprendizagem. Inovar com recursos e metodologias é
imprescindível para melhoria da atuação docente.
Palavras-chave: Ensino. Geometria Plana. Professor.

IFMA Campus Coelho Neto/ mariafernanda@acad.ifma.edu.br
IFMA Campus Coelho Neto/ machadoaldaide@acad.ifma.edu.br
3 IFMA Campus Coelho Neto/ biankaoliveira@acad.ifma.edu.br
4 IFMA Campus Coelho Neto/pablo.imperio@ifma.edu.br
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ÁREA TEMÁTICA: Educação: Processo de ensino-aprendizagem: possibilidades
metodológicas para o ensino remoto

RESUMO

A ARTE DO GRAFFITI NA ESCOLA: INTERVENÇÃO
ARTÍSTICA E EDUCACIONAL
Gleydson Rogério Linhares dos Santos Coutinho1
Pâmella Esteffanny Cavalcante Oliveira2
Mislayne Lima Sousa3

Resumo
Trabalho desenvolvido a partir do NEABI, com o de intuito informar e conscientizar sobre a arte
do graffiti e suas possibilidades metodológicas nos processos de ensino e aprendizagem. Sendo esta
linguagem artística uma escolha assertiva, pois além de historiografar toda uma visão sobre o
contexto social, permite revelar anseios para o futuro. Neste pertinente afazer, relacionado
principalmente entre os princípios socioeducativos do hip-hop e embasamento curricular escolar,
destacam-se Barbosa (1998), Coutinho (2018) e Santos (2008, 2015). A Abordagem Triangular
constituiu a metodologia deste exercício educativo, sendo leitura, interpretação e reflexão, e
produção de imagens fundamentais para tal desenvolvimento. Projeto de extensão intitulado “A
arte do graffiti na escola: intervenção artística e educacional”, ocorrido no ano de 2020 no IFMA
Campus Buriticupu, promovendo contribuições educacionais e sociais através de experimentos e
práticas pedagógicas. Estes aprendizados geraram importantes reflexões a respeito do atendimento
educacional, colaborando assim desse modo com o desenvolvimento cultural e científico. Como
resultado do seu desdobramento de fomentar políticas de extensão obteve o 2º lugar no I Festival
Virtual de Arte e Cultura do IF Sertão Pernambucano e artigo publicado pela Editora IFMA no

Especialista em Arte e Educação, Professor Ensino Básico Técnico Tecnológico Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Maranhão Campus Buriticupu, e-mail: gleydson.linhares@ifma.edu.br
1

Estudante do Curso Técnico em Análises Químicas Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão Campus Buriticupu, e-mail: c.pamella@acad.ifma.edu.br
2

Estudante do Curso Técnico em Análises Químicas Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão Campus Buriticupu, e-mail: mislayne.sousa@acad.ifma.edu.br
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Caderno de Resumo da Bienal do Encontro de Arte do IFMA.
Palavra-chave: Arte. Educação. Graffiti.
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ÁREA TEMÁTICA: Processo de ensino-aprendizagem: possibilidades
metodológicas para o ensino remoto
RESUMO

ARTE - EDUCAÇÃO NO ENSINO
REMOTO
Cristhianne Castro da Silva1
Artemísia Lima Caldas2

Resumo
Pesquisa de natureza teórico-prática com metodologias ativas no ensino de arte- educação por meio
de aulas remotas. Objetiva proporcionar reflexões sobre aulas dinâmicas em que o educando é
protagonista do processo de ensino-aprendizagem em Artes. Fundamenta-se na Base Nacional
Comum Curricular – BNCC (2017), Ana Mae Barbosa (2005), Murray Schafer (2002), Stuart Hall
(2006) e Paulo Freire (2013). Tendo como foco principal os educandos e o meio em que estão
inseridos, as reflexões acerca das experiências por eles vivenciadas, por meio das devolutivas das
atividades teórico-práticas, com a utilização de ferramentas digitais acessíveis a todos tornando-se
um elo entre discentes e docente. Em síntese foram desenvolvidos diálogos nas aulas síncronas em
que pudessem descrever os elementos culturais, a importância dos mesmos, o olhar atento para
dentro de sua casa, a produção de pesquisas e entrevistas com familiares e o resgate por meio de
fotografias em álbuns que mostrasse as festividades em que a família participou, abordando a
música, através da paisagem musical e propostas de produção de instrumentos musicais com base
na classificação organológica, finalizando com o retorno de vídeos gravados em suas casas com os
instrumentos e com a produção de som a maneira que achavam interessante. As devolutivas foram
transformadas em vídeo com a apreciação audiovisual em aula síncrona que mostra-nos a
importância da participação ativa dos educandos no processo de ensino-aprendizagem em tempos
de aulas remotas e a adaptação das práticas educativas do século XXI.
Palavras-chave: Arte. Patrimônio Cultural. Educação Contemporânea

Mestranda em Arte, Patrimônio e Museologia pela Universidade Federal do Delta do Parnaíba – UFDPar; Arteeducadora. E-mail: cristhiannecastro@ufpi.edu.br
2 Doutora em Engenharia Têxtil – Universidade do Minho -PT; Professora da Universidade Federal do Piauí – UFPI.
E-mail: artecaldas@ufpi.edu.br
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ÁREA TEMÁTICA: Processos de ensino-aprendizagem: possibilidades
metodológicas para o ensino remoto

RESUMO

ROLE-PLAYING GAME (RPG) E A APRENDIZAGEM BASEADA EM
PROBLEMAS NO ENSINO E APRENDIZAGEM DE TÉCNICAS DE
NEGOCIAÇÃO

Luis Carlos Rodrigues de Araújo1
Ana Vitória Monteiro Costa 2
Ana Karoline de Oliveira Gonçalves3
Daniel Barroso de Carvalho Ribeiro4

Resumo
Esse estudo tem a proposta de analisar uma experiência de ensino e aprendizagem na disciplina de
técnicas de negociação utilizando o Role Playing Games (RPG) e o Aprendizado Baseado em
Problemas (ABP). A prática ocorreu no IFMA, campus Coelho Neto, aplicada ao ensino médio de
Administração, realçando a importância da arte de buscar acordos em diversos contextos de
Administração por meio de desafios vivenciados e simulados dentro e fora de sala de aula. O
objetivo da investigação foi analisar a integração entre o RPG e o ABP através da concepções dos
alunos sobre as propostas de atividades. A abordagem qualitativa da metodologia do trabalho é
tipificada como exploratória e bibliográfica, além de se constituir como uma pesquisa descritiva
sobre a experiência. Assim, o estudo reuniu obras que atualizam a temática e refletem os conceitos,
características e exemplos retratados em situações-problema diante do perfil da turma. Para avaliar
as práticas, utilizou-se questionários eletrônicos a fim de descrever a percepção dos discentes
participantes do jogo de papéis. O conteúdo das respostas foi analisado tecendo as conexões entre
os objetivos das missões e as soluções apresentadas. Dessa forma, os principais achados apontam
o estímulo positivo à reflexão, interação e cooperação, além do respeito mútuo no emprego dos
conhecimentos transmitidos. No entanto, a complexidade da dinâmica e prazos tensionam a prática
Graduando do Curso de Administração do Instituto Federal do Maranhão-IFMA, rcarlos@acad.ifma.edu.br
Graduanda
do
Curso de
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do
Instituto Federal do
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3 Graduanda do Curso de Administração do Instituto Federal do Maranhão-IFMA, karolinea@acad.ifma.edu.br;
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Professor EBTT no IFMA, Campus Coelho Neto, mestre em Administração pela UFBA,
daniel.barroso@ifma.edu.br.
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e provocam a didática para integrar matérias e incentivar a liberdade expressão dos discentes.
Ademais, constatou-se que os feedbacks convergiram com a abordagem de RPG e o método ABP
somando ao aprendizado de conteúdos programáticos, as habilidades e competências exigidas, não
apenas pelo componente curricular, mas como um requisito valioso e reconhecido pelo mercado
de trabalho.
Palavras-chave: Role Playing Games. Aprendizado Baseado em Problemas. Negociação.
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ÁREA TEMÁTICA: Processo de ensino-aprendizagem: possibilidades
metodológicas para o ensino remoto

RESUMO

INOVAÇÃO NO ENSINO E APRENDIZAGEM DE
EMPREENDEDORISMO ATRAVÉS DA GAMIFICAÇÃO: O
PLANEJAMENTO DA EXPERIÊNCIA DE APLICAÇÃO DO
CLASSCRAFT NO ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO TÉCNICO
DE ADMINISTRAÇÃO
Ana Karoline de Oliveira Gonçalves1
Ana Maysa da Silva Rodrigues2
Marcos Silva Costa3
Maria Irisnete Barbosa Lima4
Daniel Barroso de Carvalho Ribeiro5

Resumo
O presente trabalho tem como intenção discutir a experiência gamificada no ensino e aprendizagem
sobre os desafios enfrentados por empreendedores. Justifica-se a abordagem em razão da
incipiência dos jogos voltados à temática e pela urgência de discussões para a educação on-line no
contexto de isolamento social, com a exploração de inovações ao ensino. Para o desenvolvimento
do jogo foram contextualizadas desde o primeiro contato com o empreendedorismo e sua
associação à estratégia, finanças, logística, produção e marketing. Por meio do estudo exploratório
foram reunidas fontes bibliográficas e buscou-se treinamento sobre a Classcraft para a edição e
configuração do game. Durante a pesquisa participante, o time do projeto refletiu o conteúdo teórico
através da Abordagem Baseada em Problemas para a construção da competição com os vídeos de
missões, assim como definiu os níveis e o sistema de pontuações para incentivar entregas pontuais
e comportamentos assertivos dos discentes. Após essa etapa de planejamento, a plataforma foi
compartilhada em reuniões de grupo focal com professores especialistas na área de gestão que

Graduando do Curso de Administração do IFMA, karolinea@acad.ifma.edu.br
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fizeram sugestões sobre aprimoramentos quanto a necessidade de tutoriais de acesso e uso de
aplicativos de edição de mídias exigidas nas tarefas. Para desenvolver ainda mais o jogo, foram
realizados testes com os estudantes do curso superior em Administração do IFMA - Campus
Coelho Neto, ao final dos testes os participantes responderam um questionário com sugestões de
melhorias dentro do game para ajudar no aprimoramento do mesmo.
Palavras-chave: Gamificação. Empreendedorismo. Classcraft.
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ÁREA TEMÁTICA: Processo de ensino-aprendizagem: possibilidades
metodológicas para o ensino remoto

RESUMO

GAMIFICAÇÃO E STORYTELLING COMO ESTRATÉGIAS
DE ENSINO E APRENDIZAGEM EM GESTÃO DE
PESSOAS
Ana Vitória Monteiro Costa1
Michelle de Sousa Oliveira 2
Maria Irisnete Barbosa Lima 3
Ana Karoline de Oliveira Gonçalves 4
Daniel Barroso de Carvalho Ribeiro 5

Resumo
Esse trabalho tem como propósito descrever o planejamento do jogo através da plataforma
Classcraft aplicada à disciplina Gestão de pessoas. O enredo do game trama o ciclo que os
funcionários de uma fábrica de processamento de açúcar se envolvem desde o ingresso ao
desligamento. Na montagem da competição são combinados o storytelling e a gamificação para
criar novas perspectivas no ensino de Administração. Para isso, o objetivo dessa pesquisa propõe
analisar os processos de construção e aprimoramento do game do Ciclo das pessoas nas
organizações. Os desafios de cada fase foram tecidos por narrativas de contextos empresariais e
atualizados pela participação de profissionais, discentes e pesquisadores em cada etapa de
desenvolvimento da prática orientada para a transmissão e aquisição de novos conhecimentos,
experiências e habilidades. A metodologia foi composta com estudo exploratório e bibliográfico
acerca da gamificação, da plataforma de jogo e do ciclo de Gestão de pessoas. Além disso, integrouse na análise dos dados os apontamentos do grupo focal, das entrevistas com especialistas e as
observações diretas dos pesquisadores sobre os elementos da simulação. Para a execução do estudo
participante foi desenvolvido um jogo online específico na área de recursos humanos que
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converteu os capítulos em missões, nas quais historiaram desafios que inseriram o uso das
tecnologias e inovações à sala de aula. Nos resultados foram revelados aspectos a serem
aprimorados na acessibilidade, usabilidade, interação e colaboração dos jogadores, bem como para
os recursos do jogo, com enfoque principal aos níveis e formatos trabalhados nos conteúdos das
etapas. Ademais, notou-se que a plataforma possui limitações, mas a aplicabilidade do game no
ambiente educacional revelou-se viável, devido aos retornos positivos dos docentes quanto às
ferramentas e os matérias de Gestão de Pessoas que o mesmo dispõe.
Palavras-chave: Gamificação. Storytelling. Gestão de pessoas.
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ÁREA TEMÁTICA: Automação Industrial – Criação de recursos didáticos de
baixo custo para aulas práticas

RESUMO

O BRAÇO HIDRÁULICO COMO INSTRUMENTO DIDÁTICO
PARA A DISCIPLINA DE PNEUMÁTICA E HIDRÁULICA DO
CURSO TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL DO
IFMA/COELHO NETO:
UMA PROPOSTA
Antônio Cássio Dutra Lima Filho1
Tatiane Sousa Rodrigues 2
Ana Caroline Meireles Soares 3
Jhonatan Peres de Sousa 4

Resumo
O desenvolvimento e a utilização de instrumentos didáticos tem sido alvo de inúmeros
pesquisadores ligados a diversas modalidades de ensino. Este trabalho tem como objetivo fazer
uma abordagem reflexiva sobre a importância dos instrumentos didáticos na prática docente com
foco na Educação Profissional e Tecnológica (EPT) ao passo que enfatiza o desenvolvimento de
um braço hidráulico como proposta de instrumento didático para a disciplina de Pneumática e
Hidráulica do curso subsequente em Automação Industrial do IFMA/Coelho Neto. Trata-se de
uma pesquisa bibliográfica acompanhada de uma leitura reflexiva somada a um relato de
experiência envolvendo o docente e os alunos do curso técnico em questão. Para isso, recorreu-se
ao acervo virtual do IFMA/Caxias, a Biblioteca Virtual da Person, assim como publicações
científicas disponíveis no Google Acadêmico e na plataforma da Scielo dos últimos cinco anos.
Conclui-se que os instrumentos didáticos constituem uma excelente estratégia de ensino para o
público da EPT e que o braço hidráulico é um instrumento viável para ser utilizado no processo
ensino-aprendizegem na disciplina Pneumática e Hidráulica, uma vez que promoveu um
Estudante do curso técnico em Automação Industrial; Instituto Federal do Maranhão (IFMA); Coelho Neto MA –
E-mail: antonio.dutra@acad.ifma.edu.br
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aprendizado conjunto, interativo e motivador desde a etapa da construção até a aplicação na
abordagem dos conteúdos.
Palavras-chave: Recursos pedagógicos. Estratégias de ensino. Aprendizagem Significativa.

32
Anais do I INTEGRA IFMA – O profissional pós-pandemia: novos desafios, novas
habilidades
Disponível em https://coelhoneto.ifma.edu.br/

ÁREA TEMÁTICA: Automação: energias renováveis

RESUMO

ANÁLISE DE VIABILIDADE DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE
MICROGERAÇÃO SOLAR NO IFMA – COELHO NETO
Gielson Vitor Oliveira Veras1
Josimar Hendrio Ferraz Borges2
Rubens Dutra de Mesquita Filho3
Wellington Luz Carvalho4

Resumo
Este Trabalho consiste no estudo de viabilidade técnica da instalação de um sistema de
microgeração fotovoltaica conectado na rede da concessionária no IFMA – Coelho Neto. O
estudo objetiva analisar os normativos vigentes que regem o projeto e a instalação do sistema,
analisar a potencialidade de geração de energia elétrica através de um sistema fotovoltaico no
campus, estimar os custos médios da instalação do sistema, calcular o tempo de retorno do
investimento e concluir sobre a sua viabilidade. A fundamentação será baseada nos estudos mais
recentes em termos de tecnologias de geração fotovoltaica e principalmente nos normativos
vigentes da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) e da concessionária de distribuição de
energia elétrica do Maranhão. O trabalho apresenta inicialmente um breve perfil de consumo
baseado nas contas de energia elétrica recentes do campus, expõe os conceitos, prerrogativas e
parâmetros pertinentes ao assunto, apresenta um estudo sobre a potencialidade total de geração
de energia elétrica do campus através de energia fotovoltaica, bem como o sistema necessário para
tornar o campus autossustentável em termos de consumo de energia elétrica. O procedimento
legal para submissão de projeto junto à concessionária vigente, instalação e energização do sistema
é apresentado, bem como uma estimativa de gastos totais baseado em plataformas on-line de
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estimativas de custos de sistemas fotovoltaicos e um estudo do retorno do investimento, baseado
em métodos financeiros consagrados. A pesquisa conclui que o campus possui potencial para ser
autossustentável, possuindo uma potencialidade de produzir até 85.000 kwh por mês em média.
Baseado no consumo atual do campus, um sistema capaz de torna-lo autossustentável teria um
retorno do investimento em torno de quatro anos, uma vez que as placas solares disponíveis no
mercado atualmente apresentam vida útil estimada em torno de 25 anos, o investimento
viabilidade.
Palavras-chave: Microgeração Fotovoltaica. Sustentabilidade. Campus Coelho Neto.
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