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APRESENTAÇÃO 



 

Há 15 anos o colégio Interativa descobriu uma de suas fórmulas para 
transformar vidas, ensinar o método cientifico como ferramenta pedagógica. O objetivo 
deste método é permitir que os jovens tenham contato com as regras básicas da 
ciência, ensinando-as a estabelecer a relação de causa e efeito, a criar uma hipótese e 
tentar demonstrá-la.  

Desde 2001 o programa de Iniciação Científica vêm sofrendo transformações e 
o que começou pequeno hoje se tornou uma referência nacional e internacional no 
desenvolvimento de projetos na educação básica. Para cada segmento, uma proposta 
pedagógica sistematizada iniciando-se na Educação Infantil de forma lúdica e divertida 
até o Ensino Médio quando se aproximam das universidades e feiras científicas.  

Nossa história já é longa! Foram mais de 90 participações em feiras nacionais, 
12 internacionais, diversos prêmios recebidos e muitas histórias para contar. Pensando 
em compartilhar todo esse conhecimento os alunos que participam deste programa tem 
a oportunidade de expor seu projeto no SITEC (Simpósio Interativa de Tecnologia e 
Ciência), evento anual destinado à divulgação científica das pesquisas realizadas no 
colégio. Aqui nós acreditamos que a troca de experiências entre a escola e 
comunidade contribui para o fortalecimento de uma educação transformadora.  

É com muita alegria que convidamos a comunidade para 15º SITEC que contará 
com aproximadamente 100 projetos das mais diversas áreas do conhecimento.  

Esse é nosso jeito de transformar vidas! Fazendo ciência. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Biz, R. A.*; Chichetto, M. G.*; Bruschi, F. L. F**. Controle Biológico da Lagarta-da-soja 
(Anticarsia gemmatalis) a partir de extratos da Dieffenbachia sp. Resumo de 
trabalho apresentado no XV Simpósio Interativa de Tecnologia e Ciência, no Colégio 
Interativa, Londrina, 2016. 
 
 

 
 

RESUMO 
 
 

Como regra de manutenção dos sistemas biológicos, toda população é regulada por 

antagonistas. Esse processo ocorre espontaneamente na natureza e não é dependente 

da interferência do homem. Na ausência de controladores naturais, a população de um 

determinado organismo poderia aumentar indiscriminadamente. Portanto, o objetivo da 

pesquisa é criar um método para diminuir as pragas nas plantações de soja, então foram 

desenvolvidos testes para controle biológico da Anticarsia gemmatalis (lagarta da soja). 

Para isso desenvolveram-se extratos da planta Comigo Ninguém Pode (Dieffenbachia 

sp.) com diferentes tipos de solventes, sendo eles: álcool, hexano e água. Os extratos 

foram aplicados em lagartas obtidas na EMBRAPA Soja em Londrina, Pr. Foi analisada 

a mortalidade das lagartas durante o período decorrente de 96 horas e, a partir disso, 

selecionado o extrato mais eficiente no combate das lagartas. O extrato que se mostrou 

mais eficaz foi o de Comigo Ninguém Pode com o álcool P.A, apresentando uma 

mortalidade acima de 90% nas primeiras 24 horas. Foram testados também extratos 

diluídos, sendo que diluições de até 60% do extrato bruto demonstraram resultados 

satisfatórios. Esses resultados demonstram a possibilidade de um controle eficiente e 

acessível da lagarta da soja a todos os produtores. Novos testes serão realizados para 

comprovar a eficiência do extrato, além da montagem de experimentos em larga escala. 

 

Palavras-chave: Anticarsia gemmatalis, Dieffenbachia sp. , Soja. 

 
*Aluno do Colégio Interativa.  
**Orientador, professor do Colégio Interativa. 

 
 



Merigue, M.C.*; Dantas, R. de D.*; Bruschi, F. L. F**. Detector de Glúten. Resumo de 
trabalho apresentado no XV Simpósio Interativa de Tecnologia e Ciência, no Colégio 
Interativa, Londrina, 2016. 
 
 
 

RESUMO 
 
 

Algumas pessoas ao ingerir glúten podem desenvolver um tipo de intolerância chamada 

de doença celíaca. No mundo, estima-se que 69 milhões de pessoas são portadoras da 

doença que causa uma reação imune ao consumo do glúten e gera uma inflamação que 

danifica as paredes do intestino delgado, dificultando a absorção de alguns nutrientes. 

Os principais sintomas são: cólicas ou desconforto, anemia, parada cardíaca, náusea, 

desnutrição, fadiga, falta de ferro, perda óssea, podendo levar à morte. Cerca de 42 mil 

pessoas morrem por ano por complicações causadas pela doença celíaca, a qual não 

ocorre apenas pela ingestão do alimento, mas também pela contaminação cruzada que 

é a transferência de traços ou partículas de glúten de um alimento para outro. O Glúten 

é uma proteína composta pela mistura das proteínas gliadina e glutenina, que se 

encontram naturalmente na semente de muitos cereais (trigo, cevada, centeio e aveia). 

Muitas vezes pessoas portadoras da doença não percebem que estão ingerindo glúten 

gerando assim sérios riscos e complicações. Com isso surgiu a ideia do projeto de criar 

um mecanismo capaz de detectar o glúten em diversos alimentos e produtos evitando a 

contaminação direta e indireta, impedindo, assim, problemas futuros. O trabalho foi 

desenvolvido através de testes colorimétricos com diferentes sais e verificação de 

possíveis indicadores dessas proteínas. Foram testados os sais Iodo, Cloreto de Ferro, 

Permanganato de Potássio, Nitrato de prata, Lugol, hidróxido de Sódio, azul de metileno, 

magnésio, Borato de Sódio e Bissulfito de sódio. Foi verificada uma grande possibilidade 

de utilização dos sais Iodo,Cloreto de Ferro e Permanganato de Potássio que 

demostraram alterações de cor de acordo com a concentração de glúten à qual eram 

expostos. 
Palavras-chave: Glúten, Doença Celíaca, Detector, Intolerância. 

*Aluno do Colégio Interativa.  
**Orientador, professor do Colégio Interativa. 

 



Rezende, R. S. de *; Benini, E.K. *; Souza, N. C. *; Bruschi, F. L. F. ** Iluminação 
eficiente por meio de microalgas bioluminescentes. Resumo de trabalho 
apresentado no XV Simpósio Interativa de Tecnologia e Ciência, no Colégio Interativa, 
Londrina, 2016. 
 

 
RESUMO 

 
 

Bioluminescência é o fenômeno de emissão de luz por meio de organismos vivos. Esse 
processo é feito por um sistema enzimático de quebra da luciferina, gerando a 
transformação de energia química em luminosa. A alga selecionada para o projeto é do 
gênero Noctiluca que possui células grandes, com cerca de 1mm de diâmetro; esses 
organismos pertencem ao reino protista e são os principais responsáveis pela 
luminosidade observada nos oceanos à noite, pois possuem essa capacidade como meio 
de proteção contra predadores. A iluminação representa 8% do consumo elétrico, dada 
a crise energética no planeta, o uso das algas bioluminescentes poderia ser uma solução 
atraente para redução desses dados. Pensando no alto custo e no consumo de energia 
elétrica hoje, seria possível desenvolver um meio alternativo de iluminação eficiente por 
meio de algas bioluminescentes? Com o cultivo das microalgas bioluminescentes 
espera-se criar uma alternativa a iluminação artificial das cidades. Essa invenção visa 
ainda, melhorar a qualidade estética da vegetação no paisagismo, reduzir a poluição 
luminosa e o uso global de energia. Vivendo em um mundo insustentável, utilizam-se os 
recursos com mais rapidez do que se pode substituí-los, e a biologia nos mostra um 
caminho melhor e sustentável. Para a realização da parte prática do projeto, foram 
realizadas pesquisas bibliográficas abordando o tema escolhido. Para o cultivo da 
Noctiluca foi utilizado um recipiente com água e um fertilizante químico composto de 
nitrogênio, potássio e fósforo principalmente. O aerogerador foi desenvolvido e 
corresponde a um equipamento que utiliza a energia eólica (do vento), uma fonte de 
energia renovável e não poluente, para movimentar a água e as algas promovendo a 
emissão de luz. Para sua montagem foram necessários canos de pvc e arame, o cata-
vento introduzido ao aero gerador foi feito de plástico. A partir da etapa metodológica do 
trabalho concluiu-se que a hipótese estava correta, mas devido ao projeto requerer 
tempo, não houve a finalização esperada do mesmo. Portanto, concluiu-se que as algas 
bioluminescentes podem ser utilizadas para a substituição das luzes artificiais como uma 
alternativa sustentável. 

 
Palavras-chave: Noctiluca, Bioluminescência, Microalgas, Aerogerador. 

 
*Aluno do Colégio Interativa.  
**Orientador, professor do Colégio Interativa. 

 
 
 
 
 



 
Filho, D. R. ; Oliveira, D. S. de*; Bruschi, F. L. F. ** Carvão ativado de bagaço de milho 
e sua eficiência. Resumo de trabalho apresentado no XV Simpósio Interativa de 
Tecnologia e Ciência, no Colégio Interativa, Londrina, 2016. 
  

 
RESUMO 

 
 

 
 
O carvão ativado é uma forma de carbono puro de grande porosidade, apresenta 

notáveis propriedades atribuídas à sua área superficial, entre elas, a remoção de 

impurezas dissolvidas em solução. Ele pode ser empregado em pó ou granulado, 

conforme a utilização. Um dos principais problemas ambientais da atualidade, e também 

um dos principais motivos que motivaram a realização do presente projeto, é a grande 

quantidade de água contaminada que poderia sim estar sendo tratada de forma eficiente 

e correta, possibilitando até o consumo humano da mesma. O objetivo do atual projeto 

foi criar um filtro de baixo custo, eficiente e acessível para toda a população, tendo como 

componente principal o carvão ativado produzido a partir do bagaço de milho, um resíduo 

agroindustrial de baixo valor agregado. Com a capacidade de absorção do carvão 

ativado, ele poderia ser utilizado para retirar impurezas da água. Muitos filtros com o 

mesmo princípio já existem, porém a intenção do projeto é torná-lo acessível para a 

maioria da população. Após a montagem dos filtros será testada a capacidade do carvão 

para remover as impurezas da água. No filtro produzido foram utilizados pedra, areia e 

o carvão ativado produzido no laboratório, a partir do bagaço de milho. Foram testados 

diversos parâmetros sobre a eficiência do filtro, entretanto os resultados obtidos são 

inconclusivos e novos testes serão realizados. 

 
Palavras-chave: Carvão Ativado, Água Potável, Filtro caseiro. 
 
*Aluno do Colégio Interativa.  
**Orientador, professor do Colégio Interativa. 
 
 
 
 

 



 
Lima, A. V. B de *; Vasconcelos, I. T. *; Hotta, N. A. *; Bruschi, F. L. F. **; XAVIER, M. F. 
C**. Controle do Percevejo. Resumo de trabalho apresentado no XV Simpósio 
Interativa de Tecnologia e Ciência, no Colégio Interativa, Londrina, 2016. 
 

 
 

RESUMO 
 

O presente trabalho consiste no desenvolvimento de um método eficaz e natural para 
eliminar o percevejo da soja, impedindo que prejudique as lavouras e a depreciação do 
produto na comercialização. Percevejos são insetos sugadores com enorme potencial 
de ocasionar prejuízos na cultura da soja. Embora estejam presentes em todo o período 
vegetativo da planta, é no período reprodutivo que ocorrem os prejuízos. Existem várias 
espécies de percevejos, mas o foco deste projeto é o Euschistus heros, por ser o que se 
destaca no prejuízo de lavouras no Brasil. Essa praga possui o hábito de se esconder 
nos períodos mais quentes do dia e sai para se alimentar nos períodos mais frescos. Em 
seu ataque ocasiona má formação dos grãos, chamados “grãos chocos” nas plantas. O 
método encontrado para combater o percevejo foi a realização de extratos com materiais 
ácidos, sua principal fraqueza. Foram utilizados para o preparo os extratos de limão, 
alho, álcool, hexano, placas de Petri e erlenmeyers. O limão foi totalmente aproveitado, 
suco, casca e bagaço, o alho foi triturado e então iniciada a elaboração dos extratos. 
Para tal foram utilizados 100ml de álcool para cada material em cada erlenmeyer e 100ml 
de hexano para cada material em erlenmeyers diferentes. Os testes de mortalidade 
foram elaborados a partir de placas de Petri, as quais foram utilizadas para exposição 
dos percevejos aos extratos. Foram colocados dez percevejos em cada placa de Petri, 
num total de nove placas, e aplicados os extratos no alimento dos percevejos em 
pequenas borrifadas. Os percevejos foram analisados e sua mortalidade foi registrada 
durante o período de uma semana. Os resultados de cada extrato foram tabulados e feita 
a comparação de cada um, a fim de saber o mais eficiente. Conclui-se que os extratos 
com maior eficácia foram os produzidos a partir do limão e elaborados com álcool, 
atingindo 100% de mortalidade a partir de 24 horas. 
 
Palavras-Chave: Percevejo, Extratos Botânicos, Soja.  

 
 

*Aluno do Colégio Interativa.  
**Orientador, professor do Colégio Interativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Cunha, S. P. *; Alves, M. H. G. *; Sá, G. S. R. de *; Bruschi, F. L. F. ** Gerador de 
energia com imãs. Resumo de trabalho apresentado no XV Simpósio Interativa de 
Tecnologia e Ciência, no Colégio Interativa, Londrina, 2016. 

 
 

 
 

RESUMO 
 
 

O magnetismo é a capacidade de um objeto atrair outro, com base nisso foram realizadas 
pesquisas bibliográficas sobre motores eletromagnéticos. Em seguida foi feita uma 
análise sobre os tipos de imãs existentes no mercado e quais mais se adaptariam ao 
protótipo idealizado. O objetivo do presente projeto é criar um gerador de baixo custo 
utilizando a força dos imãs, com base nisso obteve-se a hipótese de que seria possível 
criar um gerador de energia à base de imãs que fosse autossustentável.  
A partir das pesquisas realizadas foi elaborado um desenho esquemático no diário de 
bordo para o planejamento da construção do protótipo. O gerador foi montado utilizando 
canos de PVC, madeira e super-imãs. Apesar de necessitar de uma força motriz inicial 
para girar o motor, os resultados se mostraram satisfatórios, sendo possível gerar 
pequenas voltagens quando o gerador estava em movimento. Novos ajustes serão 
realizados a fim de conseguir um melhor desempenho do gerador. 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Gerador, Imãs, Magnetismo. 
 
 
*Aluno do Colégio Interativa.  
**Orientador, professor do Colégio Interativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Paula, A. G. De *; Kubiça, G. M. *; Xavier, M. F. C. ** Ciência Nazista: da Ciência à 
Crueldade. Resumo de trabalho apresentado no XV Simpósio Interativa de Tecnologia 
e Ciência, no Colégio Interativa, Londrina, 2016. 
  

 

RESUMO 
 
O nazismo foi uma ideologia que surgiu após a Primeira Guerra Mundial, junto com a 
crise pós-guerra que ocorreu na Europa (queda da bolsa de 1929). Na Alemanha ocorreu 
uma série de medidas para conter a desvalorização da moeda nacional, esforçando-se 
ao máximo para diminuir as consequências da derrota na grande guerra. A partir desse 
contexto surgiu o Partido Nazi (partido nacional socialista dos trabalhadores alemães), 
que tinha como objetivo melhorar a Alemanha a partir das doutrinas de Hitler, as quais 
eram caracterizadas no livro Mein Kampf que se baseavam no anti-semitismo, 
totalitarismo, nacionalismo, expansionismo e na Raça Ariana.  Muitas dessas ideologias 
influenciaram na ciência após Hitler assumir o poder, pois segundo ele “O avanço na 
ciência irá nos tornar uma grande potência” – Mein Kampf. Reunindo diversos cientistas 
alemães de diversas áreas científicas, como, por exemplo, Heisenberg (Prêmio Nobel de 
física em 1932), Hitler utilizava suas doutrinas para justificar os diversos experimentos 
realizados com cobaias humanas que eram muitas vezes judeus e não-arianos. O 
presente projeto teve como objetivo identificar se os alunos têm conhecimento de que 
esta ideologia “possa ter ajudado”, pois apesar de tão cruel e mal vista pela nossa 
sociedade, “colaborou” de certa forma para o desenvolvimento científico e tecnológico. 
Foi aplicado um questionário na turma do 7º ano da tarde do Colégio Interativa sobre os 
conhecimentos básicos e a maior parte das respostas mostrou que os alunos não têm 
conhecimento sobre o assunto, porém isso pode ser justificado pelo fato de não terem 
estudado sobre o assunto. 
 
 
 
PALAVRA-CHAVE: Nazismo, Ciência, Segunda Guerra Mundial. 
 
 
*Aluno do Colégio Interativa.  
**Orientador, professor do Colégio Interativa. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Carvalho, P. R. *; Yamamoto,, T. K. De O. *; Xavier, M. F. Da C. ** Distúrbios 
Relacionados ao Sono. Resumo de trabalho apresentado no XV Simpósio Interativa de 
Tecnologia e Ciência, no Colégio Interativa, Londrina, 2016. 
 

RESUMO 

Dissonia ou distúrbio psicológico nervoso são categorias para se referir aos distúrbios do 
sono classificados como problemas do sistema neurológico, esses distúrbios consistem 
nas dificuldades relacionadas ao sono. O sono possui quatro fases e cada uma delas é 
responsável por uma atividade diferente em nosso organismo, sem uma das fases do 
sono, o nosso corpo pode adquirir uma série de prejuízos de curto e longo prazo. Os 
distúrbios são queixas bastante frequentes no consultório pediátrico, e ocorrem em 
qualquer idade: fase maternal, jovens, adultos e idosos. Muitos jovens hoje em dia têm 
o sono de péssima qualidade desenvolvendo assim alguns distúrbios, pensando nisso, 
questionou-se se é possível através de um questionário analisar a qualidade do sono 
dos alunos do 8º ano do Colégio Interativa e, ainda, se eles têm conhecimento desse 
assunto. O objetivo do projeto foi identificar o grau de conhecimento dos alunos 
relacionado aos distúrbios do sono e se eles têm ou já tiveram algum para, assim tentar 
ajudá-los com uma aula expositiva, e posteriormente indicando um profissional médico. 
Aplicou-se então um questionário na turma do 8º ano o qual apresentava questões sobre 
a vida pessoal (rotina) da pessoa, posteriormente o mesmo foi tabulado e demonstrado 
em forma de gráfico para o público. Foi concluído que a turma não apresentou ter uma 
ampla informação, sendo assim, foi ministrada uma aula, apresentando um vídeo sobre 
o tema abordado com o intuito de expandir o conhecimento dos alunos sobre os 
distúrbios relacionados ao sono.  

PALAVRA-CHAVE: Distúrbios do sono, Sistema neurológico, Fases do sono, Qualidade 
de vida.  

*Aluno do Colégio Interativa.  
**Orientador, professor do Colégio Interativa. 

 

 

 

 



 

Jacomini, N. *; Xavier, M. F. Da C. ** Elaboração de um Filtro alternativo para o 
tratamento da água das chuvas. Resumo de trabalho apresentado no XV Simpósio 
Interativa de Tecnologia e Ciência, no Colégio Interativa, Londrina, 2016. 
 

 
RESUMO 

 
 
A água não só hoje, mas sempre, teve um papel essencial para humanidade e para todos 
os vegetais. Nos últimos anos deparou-se com um assunto muito importante e que deve 
ser discutido, pois algumas regiões do nosso planeta já sofrem com a falta desse 
elemento natural. A água dá origem há outras vidas, alimenta os organismos, seres 
vivos. Pensando nisso, o projeto tem como objetivo desenvolver um filtro alternativo para 
filtração da água da chuva, a fim de reaproveitá-la. O filtro desenvolvido será acoplado 
em uma mini cisterna a qual foi montada no projeto passado, no ano de 2015. Os 
materiais para a montagem do filtro foram de fácil acesso e baixo custo, como, tecido 
com micro poros, pedra, areia, carvão, entre outros. Foi possível desenvolver o filtro, 
porém ainda não se conseguiu montá-lo junto da cisterna, para assim verificar a sua 
eficiência de armazenar a água e filtrá-la. Posteriormente vão se iniciar novos testes.   
 

Palavras-chave: Água, Chuva, Conscientização, Desperdício, Filtro. 
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Bessani, T. D. *; Xavier, M. F. Da C. ** Um panorama qualitativo sobre o uso das 
essências florais. Resumo de trabalho apresentado no XV Simpósio Interativa de 
Tecnologia e Ciência, no Colégio Interativa, Londrina, 2016. 
 

 
RESUMO 

 
 

Sabe-se que as essências florais tratam as emoções e este trabalho foi feito com o 
objetivo de conhecer a opinião de um grupo de indivíduos tratados com florais nos últimos 
anos. Foram escolhidos aproximadamente 200 indivíduos que se trataram ou ainda se 
tratam das emoções com essências florais na clínica Vitta Espaço Saúde em Londrina-
PR. A eles foi encaminhado via email um questionário com três perguntas abertas sobre 
a sua visão sobre a utilização dos florais em seu tratamento, solicitando as devidas 
respostas de forma discursiva e consciente. As perguntas feitas foram as seguintes: 1. 
Sobre o tratamento com florais, como você vê? 2. Qual foi a sua experiência com as 
essências florais? 3. Você procuraria novamente o tratamento com essências florais? 
Em quais circunstâncias você faria novamente uso das essências florais? Num prazo de 
três semanas, 13 (treze) desses indivíduos enviaram as respostas descritivas conforme 
o solicitado e a partir delas foi usado o método qualitativo do Discurso do Sujeito Coletivo 
para elaborar uma resposta geral que pudesse significar a posição do sujeito coletivo 
amostrado. As respostas indicaram que o sujeito coletivo entrevistado teve resultados 
positivos em seu tratamento das emoções com as essências florais, que esse tratamento 
pede um tempo para ser eficaz, que o faria novamente sempre que necessário e que o 
recomenda para outros indivíduos que tenham problemas emocionais.   
 
Palavras-chave: Medicina Integrativa, Discurso do Sujeito Coletivo, Metodologia 
Qualitativa em Saúde, Essência Floral. 
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Barbosa, M. G. *; Xavier, M. F. Da C. ** A utilização de jogos para o estímulo da 
memória dos idosos. Resumo de trabalho apresentado no XV Simpósio Interativa de 
Tecnologia e Ciência, no Colégio Interativa, Londrina, 2016. 
 

 
RESUMO 

 
A memória é a capacidade de adquirir, armazenar e recuperar informações disponíveis 

de fatos obtidos através de experiências ouvidas ou vividas. A memória focaliza coisas 

específicas, requer grande quantidade de energia mental e deteriora-se com a idade. A 

utilização de jogos pode estimular a memória do idoso? Sim!  A utilização de jogos pode 

contribuir para o estímulo dessa memória, uma vez que ajuda o cérebro a se readaptar 

a uma nova realidade. Jogos que possibilitem ao idoso rever habilidades profissionais ou 

domésticas que ele desenvolveu ao longo da vida contribuem para o estímulo da 

memória, e, consequentemente, a melhora de sua qualidade de vida. É comum ao idoso 

a perda de memória ocasionada pela senilidade, pela perda gradativa de neurônios; 

doenças, ou pelas consequências de seu confinamento em Instituições de Longa 

Permanência para Idosos (asilos e casas lares). Isso se dá, geralmente, pela ausência 

de atividades que lhe permita se interessar pela vida, pela solidão e depressão por causa 

do isolamento, e sensação de rejeição pelos familiares e amigos. Sendo assim, a 

utilização de jogos que o faça rever parte do que ele vivia ativamente no passado, faz 

com que o idoso não somente reative funções cerebrais que ao longo do tempo deixaram 

de ser usadas, mas o anime com situações as quais ele viveu em uma época produtiva 

de sua vida. Os jogos os quais foram utilizados são compostos por imagens de 

ingredientes de receitas culinárias e quebra cabeça de objetos do cotidiano. As figuras 

relacionadas às atividades do passado dos idosos fizeram com que eles não apenas 

relembrassem as receitas, mas também o que isso significava para eles, além das 

situações que envolviam o desenvolvimento de tais habilidades. 

Palavras-chave: Idoso, Memória, Jogos, Estímulo.  

*Aluno do Colégio Interativa.  
**Orientador, professor do Colégio Interativa. 



Gusmão, L. Z.*; Xavier, M. F. Da C.** A incidência do transtorno de estresse pós-
traumático em policiais rodoviários federais da região de Londrina-PR. Resumo de 
trabalho apresentado no XV Simpósio Interativa de Tecnologia e Ciência, no Colégio 
Interativa, Londrina, 2016. 
 

RESUMO 
 

O projeto científico "A incidência do Transtorno de Estresse Pós-traumático em Policiais 

Rodoviários Federais da região do Paraná", tem como objetivo principal verificar a 

incidência do Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) nos Polícias Rodoviários 

Federais através do Post Traumatic Stress Disorder Cheklist-Civilian Version (PCL-C), 

questionário o qual foi aprovado pelo Manual Diagnóstico e Estatístico Dos Transtornos 

Mentais (DSM- IV) e visa fazer a análise da vida social do profissional junto a alguns 

sintomas característicos do TEPT. Através dos resultados obtidos serão elaborados 

tabelas e gráficos para cada questão do material usado e, posteriormente, será proposto 

para uma clínica psicológica fazer atendimentos frequentes com esses profissionais 

visando melhorar o desempenho dos mesmos em seu ambiente de trabalh, e, 

consequentemente, ajudá-los emocionalmente (cuidando desses distúrbios emocionais 

sofridos pelos profissionais). O trabalho foi baseado no projeto “O Transtorno de Estresse 

Pós-Traumático em Profissionais de Áreas de Segurança”, o qual foi elaborado no ano 

de 2015 pelas alunas Luiza Gusmão e Sara Campana, apresentado no SITEC (Simpósio 

Interativa de Tecnologia e Ciência) e selecionado para participar da feira científica 

“Ciência Jovem”. O trabalho realizado em 2015 visava analisar por meio de questionários 

elaborados pelas alunas e corrigidos pela coordenadora do projeto, a Psicologa Luciana 

Ap. Zanella Gusmão, o conhecimento dos profissionais de áreas de seguranças sobre o 

TEPT. 
 
Palavras-chave: TEPT, PCL-C, DSM-IV , Projeto Científico.  
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Catarin, G. F. *; Brandão, L. M. *; Xavier, M. F. Da C. **; Mendes, Y. *** A caracterização 
física de resíduos sólidos gerados em ambiente escolar e a eficiência de 
estratégias de sensibilização na qualidade da segregação na fonte. Resumo de 
trabalho apresentado no XV Simpósio Interativa de Tecnologia e Ciência, no Colégio 
Interativa, Londrina, 2016. 
 

 
RESUMO 

 
 

Resíduos sólidos constituem aquilo que genericamente se chama lixo: materiais sólidos 

considerados sem utilidade, supérfluos ou perigosos, gerados pela atividade humana, e 

que devem ser descartados ou eliminados. A educação ambiental vem sendo uma 

temática cada vez mais constante em debates educacionais, sociais, religiosos e 

políticos. O Colégio Interativa gera por semana mais de 600 litros de resíduos e é 

considerado um grande gerador de resíduos sólidos. Por possuir uma grande 

quantidade, deve arcar com os custos operacionais de coleta desses resíduos. Desse 

modo, seguindo a legislação municipal, deve elaborar um plano de gerenciamento que 

descreva os processos de segregação, acondicionamento e destinação dos resíduos 

gerados. O Colégio Interativa é visto como um grande gerador de resíduos sólidos por 

gerar mais de 600 litros de resíduos por semana (aproximadamente 1600 l). Desse modo 

deve-se elaborar um gerenciamento que descreva os processos de segregação, 

acondicionamento  e destinação dos resíduos sólidos gerados. Após varias pesquisas 

as perguntas foram surgindo, e a principal foi: seria possível melhorar a segregação dos 

resíduos sólidos gerados em ambiente escolar com o auxílio de atividades de 

sensibilização? Sendo assim nosso projeto visa avaliar a qualidade de segregação na 

fonte antes e após ações de sensibilização da comunidade escolar. Acredita-se que a 

segregação de resíduos sólidos no Colégio Interativa poderia ser otimizada com uma 

intervenção e sensibilização da comunidade escolar. A metodologia se divide em quatro 

partes: diagnóstico, proposta de intervenção, levantamento de dados pós-intervenção e 

avaliação. Nessas quatro etapas, serão avaliados os resíduos sólidos gerados no 

Colégio Interativa. Após o desenvolvimento das quatro etapas pode-se concluir que o 

projeto de segregação do “lixo” ultrapassou as expectativas, uma vez que o volume de 

resíduos gerados no Colégio caiu significamente, o que, consequentemente, reduziu 



quatrocentos reais sobre o valor que era pago. 

Palavras-chave: Resíduos Sólidos, Educação Ambiental, Segregação, 

Acondicionamento, Grande Gerador. 
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Campana, S. *; Xavier, M. F. C. **; Gomes, N. S.*** Um estudo sobre prevenção de 
acidentes no trânsito. Resumo de trabalho apresentado no XV Simpósio Interativa de 
Tecnologia e Ciência, no Colégio Interativa, Londrina, 2016. 
 

 
RESUMO 

 
Acidente de trânsito é assim denominado quando estão envolvidos o veículo, o homem, 
a via e/ou animais. Nos principais acidentes de trânsito estão envolvidos: excesso de 
velocidade, má visibilidade, ingenstão alcoólica, distração interna no veículo, falta de 
atenção. É inegável que o trânsito se tornou um dos maiores problemas do dia a dia, e 
acredita-se que as pessoas conhecem e sabem o que é um trânsito, porém, mesmo 
sabendo todos os perigos, as pessoas não se preocupam em colaborar na melhora de 
atitudes no trânsito. Por meio de questionários pode-se identificar o conhecimento que 
nosso público alvo tem sobre esse assunto. Com isso, foi elaborado e aplicado um 
questionário para a comunidade interna do Colégio Interativa, pediu-se para que os 
participantes descrevessem como prevenir acidentes e o que fazer para que não 
ocorram. O presente trabalho tem como objetivo avaliar o nível de conhecimento das 
pessoas sobre acidentes de trânsito através de questionários, para que possa ser 
avaliado o conhecimento do público sobre o trânsito e seus perigos, informar os 
comportamentos que causam acidentes e os  necessários para previni-los. Com isso, 
acredita-se que as pessoas comecem a tomar os devidos cuidados na hora de dirigir. 
Conclui-se que, para evitar acidentes de trânsito relacionados a: excesso de velocidade, 
falta de atenção, má visibilidade, distração interna no veículo, ingestão alcoólica, é 
fundamental que cada motorista dirija com responsabilidade, atenção no trânsito, não 
fale ao celular, não ingira bebida alcoólica, respeite as sinalizações de trânsito. Assim 
haverá um trânsito mais seguro, confiável e livre de acidentes.     

 
Palavras-chave: Trânsito, Acidentes, Prevenção, Comportamentos. 
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Roncato, R. *; Gonçalves, A. M. ** Mensagens Subliminares. Resumo de trabalho 
apresentado no XV Simpósio Interativa de Tecnologia e Ciência, no Colégio Interativa, 
Londrina, 2016. 
 

 
 

RESUMO 
 

 
Esta pesquisa visa constatar a assimilação de mensagens subliminares por meio de 
mensagens visuais, encontradas em filmes da Disney e da Pixar, além de anúncios de 
marcas famosas de esportes. A pesquisa foi direcionada a um grupo de alunos do 7º ano 
do ensino fundamental do Colégio Interativa e a intenção foi verificar se as mensagens 
subliminares são assimiladas por esse grupo de alunos, as quais passam despercebidas 
pela maioria das pessoas, atingindo, assim, a intenção comercial ou a intenção de 
propagar ideias e valores.  
 
Palavras-chave: Mensagem Subliminar, Imagens, Subconsciente, Consciente, 

Manipulação. 
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Menezes, E. R. *; Gonçalves, A. M. ** Chiclete Biodegradável. Resumo de trabalho 
apresentado no XV Simpósio Interativa de Tecnologia e Ciência, no Colégio Interativa, 
Londrina, 2016. 
 

 
 

RESUMO 
 

 
O chiclete é uma pastilha feita para mastigar, mas não engolir. Ele pode causar vários 
benefícios à saúde, como reduzir o estresse e auxiliar na perda de peso, mas também 
alguns malefícios, como todo alimento se consumido com frequência. Ele pode acarretar 
uma gastrite, por conta da liberação desnecessária de suco gástrico, principalmente se 
o estômago estiver vazio.  Antigamente, os povos nativos extraíam as resinas das 
árvores e mastigavam para fazer a higiene bucal, e baseado nessas resinas, Thomaz 
Adams fabricou, em 1872, o primeiro lote de chicletes, sendo mais tarde substituídas por 
substâncias sintetizadas a partir do refino do petróleo, porque esse era mais barato, mas 
não se degrada facilmente. O objetivo do trabalho é fazer um chiclete que se degrade 
em menos tempo no ambiente, mudando determinados componentes do chiclete 
convencional, e, assim, diminuindo muitos problemas ambientais, como a poluição da 
água e do solo, entupimento de galerias pluviais, etc. Foi feita a extração das essências 
do morango e da hortelã, por serem os sabores mais tradicionais, depois essas 
essências foram reservadas para a futura elaboração do chiclete, que ainda não foi 
obtido por conta da falta da matéria prima. 
 
PALAVRA-CHAVE: Chiclete, Degradação, Componentes. 
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Cordeiro, M. O. N. *; Gonçalves, A. M. ** Produção de um concreto permeável. 
Resumo de trabalho apresentado no XV Simpósio Interativa de Tecnologia e Ciência, no 
Colégio Interativa, Londrina, 2016. 
 

 
 

RESUMO 
 

 
 
O concreto é um material utilizado em construções civis, que é constituído por água, 
cimento e pequenas granulas de areia e brita. Porém, o concreto é impermeável, então 
não consegue escoar a água das chuvas, o que ocasiona as enchentes. Com isso, o 
trabalho consiste em produzir um concreto permeável, capaz de escoar a água das 
chuvas, e um meio que se espera para conseguir produzir esse concreto, é aumentar as 
partículas de areia e pedra, algo que poderá formar espaços nos blocos de concreto e 
permitirá a passagem da água. Para isso, foi produzido o concreto convencional com 
100 gramas de cimento, 200 gramas de areia, 300 gramas de brita e 500 mililitros de 
água. Esse concreto servirá de controle. Depois, o concreto permeável foi produzido com 
a mesma quantidade de materiais, porém com partículas maiores de pedra. Já que o 
resultado de absorção e escoamento não foi o esperado para o concreto permeável, 
foram aumentadas as partículas de areia também, o que ocasionou maiores espaços. 
Após a produção dos blocos de concreto, foram realizados os testes de permeabilidade 
utilizando 2 mililitros de água em cada amostra, e assim que absorveram, foi colocado 
mais 1 mililitro. Foram analisados os resultados das duas produções de concreto 
permeável, e percebeu-se que, apenas o aumento das partículas não foi o suficiente 
para absorver e escoar a água, então foi necessário o aumento das partículas de areia, 
que consequentemente formou espaços e permitiu a passagem da água com mais 
facilidade. Depois de analisar os resultados obtidos, serão produzidas novas amostras 
de concreto permeável utilizando materiais aditivos ou alternativos, como a borracha 
microporosa e o neoprene.  
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Martinhago, J. R. *; Gonçalves, A. M. **; Gomes, N. *** A influência de cenas violentas 
de desenhos animados no comportamento de crianças. Resumo de trabalho 
apresentado no XV Simpósio Interativa de Tecnologia e Ciência, no Colégio Interativa, 
Londrina, 2016. 
 

RESUMO 

Na óptica da psicologia, o comportamento é tudo aquilo que faz um ser humano perante 
o seu meio ambiente e suas interações com o mesmo. Quando esse comportamento 
apresenta padrões estáveis, pode-se falar de conduta e hábitos. É possível falar de bom 
comportamento ou de mau comportamento, consoante a forma como as ações podem 
se enquadrar dentro das normas sociais. Como a violência, que deriva do Latim 
“violentia” e que significa “veemência, impetuosidade”, mas na sua origem está 
relacionada com o termo “violação” (violare). E esse tipo de comportamento pode estar 
relacionado com o contato excessivo de recursos multimídia como os desenhos infantis 
que são uns dos recursos mais utilizados para entretenimento das crianças. Em alguns 
deles aparecem super-heróis, que são figuras inspiradoras para as crianças e que, na 
maioria das vezes, utiliza da violência para combater seus problemas. Com base em 
pesquisas bibliográficas, acredita-se que, quando a criança é estimulada por cenas 
violentas e de ação, ela passará a ter um comportamento mais agitado e agressivo. Para 
verificar a hipótese no comportamento de crianças, foi aplicado um teste que consistia 
na avaliação da incidência de atos violentos em redações escritas pelos alunos do 
Colégio Interativa. Primeiramente, foi encaminhado um termo de consentimento aos pais 
dos alunos com o intuito de solicitar a autorização para a participação no teste, sendo 
que apenas alguns destes retornaram com o termo devidamente assinado pelos 
responsáveis e puderam assistir ao desenho “Ben 10” e em seguida produzir uma 
redação com tema livre. Os outros alunos, que foram o grupo controle, realizaram a 
produção da redação sem a influência de cenas violentas. As redações foram analisadas 
pelos autores do trabalho e foram registrados os comportamentos considerados violentos 
por avaliadores cegos. Por meio dos testes aplicados, pode-se perceber que existe uma 
tendência de que indivíduos que sejam estimulados por cenas de ação possam 
apresentar um comportamento agressivo. O projeto está em desenvolvimento e um 
grupo maior de alunos será analisado a fim de reforçar a relação entre cenas violentas e 
desenvolvimento de comportamentos agressivos. 
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Medeiros, E. S.*; Santos, G. O. Dos*; Fernandez, L. A** Desenvolvimento de filtros 
orgânicos alternativos para o tratamento do chorume. Resumo de trabalho 
apresentado no XV Simpósio Interativa de Tecnologia e Ciência, no Colégio Interativa, 
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RESUMO 

 
Chorume é o líquido escuro gerado pela degradação dos resíduos no lixo, contém alta 
carga poluidora, por isso deve ser tratado adequadamente. O tratamento de chorume 
tem se tornado cada vez mais importante na medida em que novos aterros sanitários 
são construídos. Essa relevância está associada à grande quantidade de chorume 
captada pelo sistema de drenagem nos aterros. Cerca de 20% dos gastos em aterros 
sanitários são destinados para o tratamento do chorume, e, caso não seja tratado, pode 
atingir lençóis freáticos, rios e córregos, levando a contaminação para estes recursos 
hídricos. Nesse caso, os peixes podem ser contaminados e, caso a água seja usada na 
irrigação agrícola, a contaminação pode chegar aos alimentos. As técnicas utilizadas 
para tratamento de rejeitos industriais têm sido empregadas para tratamento de chorume 
incluindo os tradicionais processos biológicos (aeróbio e anaeróbico), de oxidação e 
químico. Neste projeto está sendo proposto o desenvolvimento de filtros orgânicos 
alternativos para o tratamento do chorume que apresentem baixo custo em relação aos 
tratamentos tradicionais. O projeto visa à utilização de resíduo orgânico para o 
desenvolvimento de um filtro alternativo para o tratamento do chorume, cuja hipótese 
inicial seria o bagaço da cana-de-açúcar, pois o Brasil é o maior produtor de cana-de-
açúcar do mundo, produzindo cerca de 24% do total, em aproximadamente 4 milhões de 
hectares, no entanto, depois de sua utilização nas indústrias de etanol, açúcar e algumas 
bebidas alcoólicas, não apresenta um uso final.  
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Martins, V. L. O.*; Mantovani, P. H.*; Fernandez, L. A.** Construção de mão robótica 
de baixo custo. Resumo de trabalho apresentado no XV Simpósio Interativa de 
Tecnologia e Ciência, no Colégio Interativa, Londrina, 2016. 
 

 
RESUMO 

 
 
Robótica é um ramo educacional e tecnológico que engloba computadores, robôs e 
computação, que trata de sistemas compostos por partes mecânicas automáticas e 
controlados por circuitos integrados, tornando sistemas mecânicos motorizados, 
controlados manualmente ou automaticamente por circuitos elétricos. Atualmente a 
utilização de sistemas robóticos têm se difundido estando presente nas escolas, em casa 
e até mesmo em tratamentos médicos como, por exemplo, na utilização de protótipos 
em pacientes com membros amputados. Entretanto, um problema que se observa é a 
falta de recursos e a disponibilidade de modelos protótipos para pacientes com baixo 
custo. Baseando-se nesse problema surgiu a pergunta da pesquisa: É possível criar um 
protótipo de uma mão robótica de baixo custo? Baseando-se na literatura constata-se 
que a elaboração de uma mão robótica é uma atividade complexa, demorada e requer 
conhecimentos específicos de engenharia e mecânica.  Devido à complexidade do tema 
o objetivo, neste ano, foi a elaboração um protótipo de baixo custo de uma mão robótica 
utilizando-se materiais recicláveis.  
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RESUMO 

 
A sarna sarcóptica é uma doença de pele em cães, na qual o parasita recebe o nome de 
Sarcoptes scabiei. Essa doença induz a sensação de coceira na pele do cão, levando o 
risco excessivo de pele seca, escamosa e irregular. Diante disso, seria possível criar um 
método alternativo para controle desse parasita e melhorar a qualidade de vida do 
animal? Com base na literatura consultada definiu-se a mamona como o material a ser 
utilizado nesta primeira etapa da pesquisa. Da mamona extrai-se um óleo, que acredita-
se ser benéfico aos sintomas da sarna pelo fato de ser vermífugo, cicatrizante e 
analgésico. Sendo assim o objetivo foi desenvolver um método alternativo que seja 
capaz de fazer um controle da sarna sarcóptica. Para realização da parte prática 
inicialmente foram coletadas sementes e posteriormente trituradas. Esse material foi 
dividido em dois grupos de solventes: água e hexano. Após uma semana de submersão 
o extrato foi filtrado obtendo-se o óleo. Nesta etapa verificou-se que o óleo extraído à 
base do solvente hexano ficou mais viscoso e com menor volume. Devido à 
complexidade do projeto ainda não foram realizados os testes de eficiência dos extratos 
sobre o parasita. Apesar de não possuir resultados finais o que se busca com este projeto 
é contribuir para a melhora da saúde dos animais que sofrem com essa doença e propor 
uma nova alternativa para o tratamento. 
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RESUMO 

 
  

Línguas latinas são todas aquelas que têm sua origem proveniente no Latim, como 
Português, Espanhol, Francês e Italiano. Essas línguas são todas derivadas do latim 
vulgar que era falado pelos conquistadores romanos. Os outros dois tipos de Latim eram 
o eclesiástico, falado pelo clero, e o clássico usado pelos sábios. Com base nessa 
temática, o objetivo do trabalho consistiu em fazer um levantamento do nível de 
conhecimento dos alunos do colégio Interativa em relação à origem das línguas latinas. 
Para isso, foi elaborado um questionário com questões objetivas e aplicado aos alunos 
do 6º a 9º do Ensino Fundamental II e posteriormente tabulados e transformados em 
gráfico no Excel. Com base nas análises dos dados percebe-se que, de maneira geral, 
há um baixo conhecimento dos alunos em relação às origens das línguas latinas. Tal fato 
pode ser discutido baseando-se na ideia que os alunos, nas aulas relacionadas a essa 
temática, aprendem muitos conceitos teóricos e gramaticais, entretanto, há pouca ênfase 
em aspectos históricos.  
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RESUMO  

 
 
A Toxoplasmose é causada por um cisto do tipo Toxoplasma gondii, um dos parasitas 
mais comuns do mundo. Ela pode ser adquirida por meio da ingestão de alimentos 
contaminados, em especial carne crua ou mal passada, principalmente de porco e de 
carneiro, ou vegetais que abriguem os cistos do toxoplasma após terem tido contato com 
as fezes de animais hospedeiros. Esses cistos podem infectar quase todas as partes do 
organismo humano, incluindo cérebro, músculos e até mesmo o coração. No entanto, se 
a pessoa for saudável de um modo geral, o sistema imunológico a defenderá bem contra 
as ações do parasita, mantendo-o inativo dentro do organismo e impedindo, assim, que 
a pessoa volte a ser infectada novamente por ele. A toxoplasmose não é contagiosa 
entre humanos, ou seja, ela não pode ser transmitida de pessoa para pessoa. Baseando-
se nesse problema, surgiu a ideia para este trabalho: As pessoas têm conhecimento 
sobre a toxoplasmose? Para realização do projeto foi elaborado um questionário com 
questões objetivas que foi aplicado a diferentes visitantes em uma feira na região de 
Londrina. Após a tabulação dos dados constatou-se que cerca de 70% dos entrevistados 
já ouviram falar da doença, entretanto, a maior parte deles não apresentava 
conhecimentos específicos sobre o parasita, sintomas, transmissão e tratamento da 
doença. O que se conclui com este projeto é que, de maneira geral, as pessoas têm um 
baixo conhecimento específico acerca da Toxoplasmose.  
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RESUMO 
 
O leite é um alimento completo, com cerca de 55 nutrientes essenciais. Além de sua 
importância nutricional, sua comercialização contribui com uma parcela representativa 
para a economia brasileira. Segundo o IBGE, o Brasil foi o 6º maior produtor mundial em 
2014, e essa alta produção faz do leite um alvo atrativo para um grande número de 
fraudes, verificadas pelas constantes denúncias. A complexidade de seus constituintes, 
com sua característica coloidal, dificultam muito a detecção das adulterações por 
técnicas espectrofotométricas e crioscópicas.   Os métodos oficiais para detecção de 
formol, por exemplo, exigem pessoal qualificado para manusear os reagentes químicos. 
Sua execução é demorada (2 horas apenas para a destilação da amostra), com o 
inconveniente de algumas reações perderem sua coloração rapidamente. Considerando 
esse problema, o objetivo deste projeto é desenvolver um dispositivo em que, com uma 
única amostra de leite, diversos adulterantes possam ser detectados simultaneamente, 
de forma simples e praticamente instantânea, pelo consumidor ou analista. Os primeiros 
testes foram realizados em placas acrílicas de 96 poços do tipo ELISA, para os 
adulterantes formol e hipoclorito, com leite do tipo UHT desnatado. Os reagentes para 
as reações foram a floroglucina e o iodeto de potássio, que foram secos nos poços da 
placa. Cada reagente preencheu duas fileiras da placa. As primeiras fileiras (ex. A e C) 
receberam uma amostra de leite UHT desnatado não adulterado (branco), adicionada 
por uma pipeta conta-gotas, para servir de controle do resultado negativo. As outras 
fileiras (B e D) receberam amostras adulteradas pela adição de formol (B) e hipoclorito 
(D), na faixa de concentrações utilizadas comumente nas fraudes, cujas cores, salmão 
e amarela, respectivamente, caracterizam os resultados positivos. 
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RESUMO 

 
 
Atualmente no Brasil, percebe-se uma carência no ensino, desde a falta de investimentos 
na educação pública até o baixo empenho e envolvimento dos alunos com as aulas. O 
Programa Internacional de Avaliação (PISA) avalia países em relação à educação, 
principalmente nas disciplinas de matemática e ciências. O Brasil demonstrou um 
péssimo desempenho, ficando acima da 60º posição no ranking mundial. Pensando em 
contribuir para resolução desse problema surgiu a ideia deste trabalho: A utilização de 
músicas (paródias) poderia ajudar no aprendizado dos conteúdos da disciplina de 
ciências? Os professores utilizam paródias como instrumentos pedagógicos? Sabe-se 
que a música é considerada uma das partes mais valiosas da cultura, por ser um modo 
de expressar sentimentos. Por esse motivo, acredita-se que essa ferramenta pode ser 
uma boa alternativa para potencializar o ensino nas escolas. Para realização da coleta 
de dados, inicialmente, foi elaborado um questionário com questões objetivas que foi 
aplicado aos professores do Colégio Interativa. Após a tabulação de dados percebeu-se 
que poucos professores usam esse recurso, entretanto reconhecem que, se bem 
utilizada, pode ser mais um instrumento para estimular o aprendizado dos alunos. O 
próximo passo da pesquisa consiste em utilizar as paródias nas aulas de ciências (7º 
ano) e verificar qual a real influência desse recurso sobre a aprendizagem de conteúdos. 
Apesar do projeto não estar finalizado, o que se busca, por meio da música, é 
potencializar o ensino de ciências nas escolas. 
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RESUMO 

 
A cada dia surgem inovações em todos os campos. Para a correta utilização dos 
mesmos, muitas vezes, faz-se necessário conhecer outro idioma, principalmente o 
Inglês. No ranking mundial de avaliação do nível de proficiência em Inglês, o Brasil é 
classificado como um país de "proficiência baixa". Se comparado com os países dos 
BRICs (Brasil, Rússia, Índia, China e África Do Sul), o país é o último colocado no que 
se refere ao domínio da Língua. Na correria do dia a dia, nem sempre sobra tempo, 
disposição e até mesmo dinheiro para frequentar uma escola de idiomas, porém, com os 
avanços tecnológicos, é possível aprimorar os conhecimentos em outras línguas em 
qualquer hora ou lugar, com os aplicativos para smartphones. Sendo assim, aprender 
idiomas pelo celular tem se tornado uma grande tendência. Pensando nesse tema surgiu 
a pergunta de pesquisa: Será que os aplicativos ajudam no aprendizado da Língua 
Inglesa? Para realização da coleta de dados, foram selecionados dois grupos de alunos 
do 9º ano do Ensino Fundamental, um controle (sem o uso do aplicativo) e o grupo teste 
(com o uso do aplicativo). Para realização dos testes foi utilizado o aplicativo Duolingo, 
o mais comum entre jovens e adolescentes. Apesar de já ter iniciado a coleta de dados 
o projeto ainda está em desenvolvimento por isso não apresenta resultados e conclusões 
finais.  
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RESUMO 
 
A participação da criança e do adolescente no universo online precisa ser amplamente 
discutida, uma vez que gostam e participam desse universo e esse é um tema abordado 
mundialmente. Quando analisamos a forma como as crianças e adolescentes 
relacionam-se com os games pode-se observar que 82% dos adolescentes tem contato 
com os games, 20% das crianças fazem uso dos games por mais de cinco horas por dia 
e 95% das crianças e jovens jogam algum tipo de jogo. Termos de uso são regras ou 
condições assinadas pelos jogadores de acordo com o serviço utilizado. Uma simulação 
de um game poderia avaliar o acesso de crianças e adolescentes aos termos de uso dos 
jogos online? Se acessam os termos de uso, poderia avaliar o motivo pelo qual acessam 
ou não esses termos? O presente trabalho justifica-se porque pretende entender se os 
termos de uso em games podem prevenir crimes e favorecer a utilização adequada dos 
jogos. Para tal, pretende-se nesta fase do estudo, verificar se crianças e adolescentes 
acessam os termos de uso em jogos, se conhecem a diferença entre termos de uso e 
tutoriais e o motivo pelo qual acessam os termos ou não. Os resultados alcançados 
possibilitarão analisar os motivos do comportamento de acesso aos termos para que, em 
uma nova fase, possam ser avaliados se o acesso aos termos de uso em jogos podem 
prevenir crimes e fraudes e se é possível pensar em uma meio mais eficaz de prevenção 
com essa população.  
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