
 

 

 

CREDENCIAMENTOS 

 

FETEC 2020 

 

- Comunidade Tia Eva: perspectiva histórica e cultural 

- Uma composteira para nossa horta: produção de adubo orgânico 

 

FEMIC  

- Análise do discurso do filme Zootopia e a abordagem sobre machismo, 

preconceito racial, social e homofobia tratados na obra 

- Análise da obra A Forma da Água e a aceitação de nós mesmos e dos outros 

FEMIC JUNIOR 

- Origem e formação dos córregos de Campo Grande - MS 

- Análise dos estudos realizados pelo Projeto Córrego Limpo em Campo 

Grande - MS 

 

 

 



MCTEA 2020 – Abaetetuba PA 

- Análise da plataforma Raspberry para confecção de um vídeo game de 

baixo custo 

- Uma proposta do guia de arborização de Campo Grande –MS através de 

uma plataforma web e um aplicativo para dispositivos móveis 

- Mini Umidificador de Ar Automatizado 

- Facilitando a comunicação escolar por meio de uma rede social interna 

- O uso da Matemática na construção de uma turbina eólica e elevar a sua 

potência através dos ângulos 

 

MOCITE   - Alagoas 

- Uma proposta do guia de arborização de Campo Grande –MS através de 

uma plataforma web e um aplicativo para dispositivos móveis 

- A influência das redes sociais no desenvolvimento da Depressão em 

Adolescentes 

- Reciclando os banners dentro dos padrões da Ecodesing 

- Um olhar sobre os fatores motivadores da evasão e abandono escolar na 

educação básica 

- O uso da tecnologia frente a educação. 

 

FEBRATE  - Brasília 

- Análise da Viabilidade de um Sistema de Irrigação Automatizado para a 

Horticultura 

- AstroApp: o ensino de astronomia em forma de jogo 

 

 

 



EXPOCETI    - Pernambuco 

- Cafeteira ativada por controle de voz 

- Ciência, Pra Que Te Quero? A Importância Do YouTube Como Ferramenta 

De Divulgação Científica Entre Jovens 

- Os impactos psicológicos da modernidade líquida descrita por Bauman – 

contexto estudantil 

 

 

FEBIC – Santa Catarina 

- Análise da Viabilidade de um Sistema de Irrigação Automatizado para a 

Horticultura 

- Análise comparativa entre as figuras ditatoriais de Tom Servoleo Riddle e 

Adolf Hitler, durante os anos de 1933 a 1945 

- Análise do crescimento do fenômeno midiático e social intitulado fake 

News e a sua relação com a era da pós-verdade – Fase 2 

 

CIENCAP – Paraguai 

- Avaliação do uso de extratos de Sansevieria trifasciata Prain em Brachiaria 

decumbens (Stapf) R.D. Webster como alternativa de herbicida natural para 

preservação de Reservas Ambientais 

- Um estudo comparativo entre método de ensino tradicional e lúdico em 

escolas públicas. 

 

IBIX     Londres 2020 

- Feminismo na escola: Uma análise das práticas para equidade de gênero 

vivenciadas na Escola GAPPE, inspiradas no filme O Sorriso de Mona Lisa 

 



 

 

 

 

 


