
 

FINALISTAS CATEGORIA I – FEBIC 2019 

ID TÍTULO CIDADE  

350 Bananeira: Alternativa biodegradável e sustentável Jaraguá do Sul - SC I 

65 
Captação, utilização e reutilização da água da chuva no ambiente 
escolar 

 Schroeder - SC I 

67 Comida de verdade Schroeder - SC I 

323 
Copos Descartáveis: Proposta de substituição por copos 
reutilizáveis 

Uberlandia - MG I 

303 
 
Desenha seus sonhos e seja feliz 
 

Igarapé Miri - PA I 

07 
Extração de seiva da palmeira Mauritia flexuosa como alternativa 
de cola escolar 

Boa Vista - RR I 



381 
Filtro de extração de micro-organismos presentes em fluidos 
orgânicos. (FEMOP) 

Monte Mor - SP I 

296 QUIMI-SLIME: Brincando com a ciência Jaraguá do Sul - SC I 

413 Recreio dirigido Macapá - AP I 

326 Sorria e cante: Para aprender inglês Igarapé Miri - PA I 

 

FINALISTAS CATEGORIA II – FEBIC 2019 

ID TÍTULO CIDADE  

309 A coleção biológica como indicador de biodiversidade urbana Jaraguá do Sul - SC II 

306 
A desconstrução do racismo científico em uma escola pública de 
São José dos Campos- SP 

São José dos Campos - SP II 



30 
A influência da matéria orgânica na variação do ph do solo através 
da análise do desenvolvimento da Helianthus annuus 

Jaraguá do Sul - SC II 

178 A influência dos videogames no comportamento humano Londrina - PR II 

240 A separação de lixo com ajuda da robótica Schroeder - SC II 

94 
A utilização de líquens como bioindicador de poluição atmosférica 
na cidade Londrina. 

Londrina - PR II 

320 
 
Alelopatia de Crotalária juncea na germinação de sementes 
 

Toledo - PR II 

243 Algoritmo matemático para cálculo estadual da aposentadoria. Londrina - PR II 

145 
Análise da eficiência do uso de Chorella vulgaris em sistema de 
hidroponia 

Londrina - PR II 



71 Análise do descarte de resíduos sólidos do Colégio Interativa Londrina - PR II 

233 
Análise do processo de execução do plano de gerenciamento dos 
resíduos da construção civil em Campo Grande – MS. 

Campo Grande - MS II 

368 
Análise dos fatores que influenciam no armazenamento de água 
das plantas 

Jaraguá do Sul - SC II 

88 

 
Aproveitamento do lodo de esgoto estabilizado da cidade de 
Londrina e região para produção de pavers ecológicos 
 

Londrina - PR II 

151 

 
Atividade hormonal do extrato de tubérculos de tiririca, trevinho e 
folhas de salgueiro in natura e desidratado na rizogênese de 
estacas de alecrim e café fase II 
 

Toledo - PR  II 

55 Autismo infantil Portão - RS II 

164 
Avaliação da degradação da matéria orgânica da vinhaça 
proveniente da produção de bioetanol por processos físico-
químicos 

Toledo - PR II 



80 
Avaliação da toxicidade de extratos vegetais sobre a mortalidade 
de Artemias sp 

Londrina - SC II 

150 
Avaliação do efeito de biofilme comestível associado ou não a 
refrigeração na conservação de vegetais de consumo in natura 

Toledo - PR II 

236 Bala dortelã Jaraguá do Sul - SC II 

120 
Biofertilizante de cama de aves: Reutilização de resíduos na 
adubação da rúcula (Eruca vesicaria ssp. Sativa) 

Osório - RS II 

50 Bionatural composteira Pomerode - SC II 

359 
Bioplástico Compostável: Análise da viabilidade do 
desenvolvimento do bioplástico utilizando fibras vegetais e amido. 

Uberlândia - MG II 

51 Broto de papel ecopapelaria Pomerode - SC  II 



252 Bullying na Escola: A diferença não faz diferença. Sumaré - SP II 

365 CSI: Ciência Forense Pomerode - SC II 

158 Cultivo de carpa e uso de seu efluente na fertirrigação de rúcula Toledo - PR II 

124 

 
Desenvolvimento de embalagem biodegradável tipo espuma a 
partir de diferentes amidos 
 

Toledo - PR II 

126 Do mato ao prato - Panc's uma alternativa viável e saudável Toledo - RS II 

249 ECOSMART II: Gestão consciente de resíduos Manaus - AM II 

327 
Educação ambiental e a construção de ninhos artificiais para 
abelhas sem ferrão com materiais recicláveis 

Uberlândia - MG II 



112 
Efeito de extrato vegetal a base de hovenia dulcis sobre a 
germinação sementes 

Toledo - PR II 

335 Efeito de fármacos no desenvolvimento dos peixes Londrina - PR  II 

121 Efeitos da antropização na paisagem natural Jaraguá do Sul - SC II 

27 
Efeitos dos agrotóxicos aplicados em canaviais nas culturas 
adjacentes. 

Ituiutaba - MG II 

266 Esfoliante de folha de bananeira Jaraguá do Sul - SC II 

324 
Filmes poliméricos biodegradáveis a base de amido de pinhão e 
indicadores naturais. –“Uma alternativa ao controle da qualidade 
de pescados frescos evitando intoxicação alimentar”. 

Curitiba - PR II 

102 Filtro sustentável com utilização de moringa Ituiutaba - MG II 



238 Gelatina para uma vida mais saudável Jaraguá do Sul - SC II 

369 
Geração de energia elétrica: Captação da energia cinética 
produzida pelos movimentos do corpo humano 

Uberlândia - MG  II 

363 
Investigação sobre a utilização do grafeno: Análise do uso deste 
material como forma de purificação de recursos hidrícos e 
geração de recursos energéticos 

Uberlândia - MG II 

105 Levantamento das habilidades e dificuldades dos canhotos Ituiutaba - MG II 

356 Levantamento de cágados do Rio do Testo Blumenau - SC II 

389 

 
Levantamento de evidências do desequilíbrio ecológico na cadeia 
alimentar das matas da região de Jaraguá do Sul - SC 
 

Jaraguá do Sul - SC II 

322 

 
Medição do pH da chuva a fim de determinar a intensidade da 
concentração de gás carbônico 
 

Jaraguá do Sul - SC II 



72 
Métodos auxiliares no desenvolvimento da coordenação motora 
fina no período de transição da letra. 

Londrina - PR II 

310 O que beber hoje? Jaraguá do Sul - SC II 

144 
 
Objetos para o futuro 
 

Seara - SC II 

216 
pHrulito - Explorando polióis na produção de doces cariostáticos, 
dietéticos e neutralizadores de pH bucal no combate a erosão, 
desmineralização e cárie dentária. 

Curitiba - PR II 

387 

 
Produção de biofertilizante foliar através do reaproveitamento de 
poda e resíduos orgânicos 
 

Fortaleza - CE II 

173 
Produção de chips com alimentos ricos em nicotina para redução 
do fumo e seus respectivos males 

Jaraguá do Sul - SC II 

70 
Produção de plásticos à base de acetato de celulose por meio da 
reutilização de bitucas de cigarro. 

Londrina - PR II 



127 
Produção de saponáceos a base de óleo e resíduo vegetal: 
Utilizando a sobra na limpeza 

Toledo - PR II 

220 
Projeto de casa autossustentável nas áreas ribeirinhas a partir de 
energia eólica e da reutilização de água da chuva. 

Macapá - AP II 

19 
Quando a linguagem científica e o conhecimento prático se 
encontram no "Texto de Campanha Sanitária": Um diálogo 
(im)possível para o homem do campo 

Palmas - TO II 

293 Reação do ácido hialurônico no corpo humano. Londrina - PR II 

319 
Reusetech - Reutilizando resíduos sólidos para a educação 
tecnológica 

Belém - PA II 

162 
Reutilização de papel toalha na elaboração de recursos 
pedagógicos para o atendimento educacional especializado nas 
salas de recursos multifuncionais e deficientes visuais 

Toledo - PR II 

352 Robô Leitor Caetité - BA II 



275 Sistema de Ecolocalização para deficientes visuais Londrina - PR II 

284 Site informativo sobre a doença E.L.A. Londrina - PR II 

192 
SOS QR CODES - Utilização de acessórios feitos à base de 
serragem, cascas de pinhão e sapé da Araucaria angustifolia 
como alternativa sustentável no auxílio do socorro às vítimas. 

Curitiba - PR II 

29  SOSPI: Sistema operacional de saúde pública para idosos Sumaré - SP II 

269 
Substância de hidratação e nutrição para sementes em solos 
pobres. 

Londrina - PR II 

181 Tecnobullying Primeiro de Maio - PR II 

300 
Utilização de macrófita aquática na purificação de efluente 
industrial 

Toledo - PR II 

 



FINALISTAS CATEGORIA III – FEBIC 2019 

ID TÍTULO CIDADE  

179 A evasão escolar: Um estudo de caso Primeiro de Maio - PR III 

224 
 
A identidade cultural no cinema do Vale do Itajaí 
 

Gaspar - SC III 

23 
A identidade da mulher negra no Brasil pelo viés de 
representatividade e construção identitária 

Gaspar - SC III 

398 
A influência do uso de água enriquecida com CO2 no 
desenvolvimento de Eureca vesicaria ssp. Sativa 

Londrina - PR III 

32 
A interferência da indumentária nas relações sociais: A construção 
da identidade por meio das roupas 

Jaraguá do Sul - SC III 

223 
A percepção e a relação do paladar com a boa nutrição na 
adolescência 

Hortolândia - SP III 



231 
A propaganda a serviço das mulheres: "Balada sem assédio, é 
isso que elas querem!" 

Sapucaia do Sul - RS III 

228 
A relação entre o aumento do público feminino e a diminuição da 
violência nos estádios da dupla grenal 

Sapucaia do Sul - RS III 

22 
A reutilização dos frascos de medicamentos como poqueca 
ecológica 

Abaetetuba - PA III 

21 Aditivo para concreto á base de lignina contida no rejeito do coco Coruripe - AL III 

239 Administration For All - A inserção para Down's Hortolândia - SP III 

66 
Agroindústria sustentável: Elaboração de geleias com a utilização 
de heteropolissacarideos estruturais de diferentes tipos de laranja. 

Osório - RS III 

339 Ajuda social para projetos gerais da prefeitura Americana - SP III 



76 

 
Análise da eficiência do sistema pot-in-pot na refrigeração com o 
uso de álcool etílico hidratado 46% e água, assim como sua 
eficiência na conservação de pimentões 
 

Campo Grande MS III 

155 
Análise de parâmetros físico-químicos das águas da represa 
capivara da cidade de primeiro de maio 

Londrina - PR  III 

305 
Análise de vídeos com conteúdos de matemática com foco no 
processo de produção 

Gaspar - SC  III 

08 
Análise do comportamento cognitivo do distúrbio Maladaptive 
Daydreaming com a atuação de fármacos do TDAH 

Fortaleza - CE III 

171 
Análise do potencial anticolinesterasico da planta Andenium 
obesum 

Rio de Janeiro - RJ III 

226 
Análise do uso do pó da concha de ostras como substituto parcial 
do cimento no concreto 

Coruripe - AL III 

148 
Análise quali-quantitativa do potencial de utilização das macrófitas 
aquáticas para recuperação de ambientes hídricos contaminados 
com dejetos suínos 

Rio do Sul - SC III 



408 ANSIEDUC - Psicologia estudantil Bandeirantes - PR III 

219 
Aproveitamento da água oriunda de lavatórios sanitários através 
de uma descarga automatizada 

Maceió - AL  III 

133 
AQUAPONIA: Uma solução para o problema hídrico em produção 
de hortaliças. 

Leme - SP III 

260 
Aromatizador repelente contra o mosquito Aedes aegypti :a partir 
de capim-limão (cymbopogon citratus – citronelal), lavanda 
(lavandula augustifólia – linalol) e manjericão (Ocimum basilicum). 

Americana - SP III 

262 
Avaliação da aceitabilidade dos extratos de folhas da Lippia dulcis 
em comparação com edulcorantes comerciais em suco de abacaxi 
com hortelã 

Gaspar - SC III 

336 
Avaliação da capacidade antiácida de produtos comerciais e 
naturais 

Jaraguá do Sul - SC III 

349 
Avaliação de emulsões com óleo de coco para a quantificação de 
alumínio e níquel por espectrometria de absorção atômica com 
chama 

Jaraguá do Sul - SC III 



131 
 
Bactérias: Você conhece seus malefícios? 
 

Arabutã - SC III 

332 
Barra proteica de origem vegetal: Produto desenvolvido para a 
comunidade vegetariana estrita. 

Uberlândia - MG III 

99 
 
Batata doce: Uma alternativa nutricional para diabéticos e atletas. 
 

Osório - RS III 

314 
 
BIP LIFE: Salvando vidas 
 

Caetité - BA III 

103 Borboletas: Polinizadoras, auxiliadoras e educadoras ambientais. Campo Alegre - SC III 

291 
BRAINYWATER - Sistema de monitoramento de água e captação 
de água da chuva 

Rio do Sul - SC III 

83 Briquete de casca de mandioca Tucuruí - PA III 



40 Business AID Hortolândia - SP III 

54 BUZZCALL - Buzcando por você Hortolândia - SP III 

278 
Catalisadores para a produção de biodiesel provenientes da casca 
do ovo 

Araquari - SC III 

42 CHEMISTRY ROCKET - Foguete químico Monte Mor - SP III 

414 
Cimento verde: O cimento ecoeficiente que reduz impactos 
ambientais e poupa recursos naturais 

Franca - SP III 

358 
Concreto sustentável: A incorporação de casca de arroz, casca de 
soja e EPS como uma alternativa para a substituição dos 
agregados convencionais. 

Sapucaia do Sul - RS III 

383 Confecção de tijolos ecológicos a partir de resíduos sólidos. Paus dos Ferros - RN III 



379 
Considerações acerca dos tabus linguísticos em usos 
contemporâneos. 

Paranavaí - PR III 

104 
Consorciação de forrageiras de inverno em diferentes tipos de 
adubação orgânica. 

Osório - RS III 

245 
Controle alternativo com café arábica contra a ferrugem asiática 
da soja 

Palmeira das Missões - RS III 

169 
Creme MPG - Matruz, pimenta caiena e gengibre - Tratamento 
alternativo para dores musculares. 

Sumaré - SP III 

317 
CULTRASH: Protótipo de lixeiras públicas decoradas e divertidas 
com o Bio- Sapo 

Campinas - SP III 

388 
CYPERWETLANDS - Eficácia de uma estação de tratamento de 
efluentes doméstico em áreas rurais utilizando-se cyperaceaes 
consorciadas a substratos filtrantes 

Rio do Sul - SC III 

10 Desafio alfa a tecnologia transformando a sala de aula Santa Cecília - SC III 



108 Dietcor Villeta - Paraguai III 

89 
Diminuição da emissão excessiva de CO2 na atmosfera 
transmitida pelos meios de transporte 

Sumaré – SP III 

33 DIP- Mergulhe no seu objetivo Hortolândia - SP III 

75 
Dispositivo para transposição de pequenos obstáculos para 
cadeira de rodas 

São Bento do Sul - SC III 

378 E.I.A.02 - Estrutura inovadora auto sustentável Jaraguá do Sul - SC III 

160 
Efeito de extratos vegetais a base de sabugueiro, salgueiro, 
trevinho e tiririca in natura e desidratados no desenvolvimento in 
vitro de Dendrobium nobile Lindl e Cattleya forbesii 

Toledo - PR III 

156 

 
Efeito fungitóxico de extratos vegetais sobre o desenvolvimento in 
vitro do fitopatógeno Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) 
causador da antracnose em mamoeiros 
 

Toledo - PR  III 



399 EPI Sense Bandeirantes - PR III 

38 ERVA - Excelentes receitas valorizadas e atuais Hortolândia - SP III 

329 
Estudo de caso na cidade de Uberlândia (MG): Análise da 
qualidade da água dos parques 

Uberlândia - MG III 

297 
Extração de compostos fenólicos da casca e farelo do arroz e 
avaliação de sua capacidade fotoprotetora 

Jaraguá do Sul - SC III 

391 

 
Extrato de Sansevieria trifasciata Prain em Brachiaria decumbens 
Stapf como alternativa de herbicida natural 
 

Campo Grande - MS III 

37 
FAREWELL - Software para o auxílio de sepultamentos em 
cemitérios 

Hortolândia - SP III 

246 
Fatores que influenciam qualitativamente e quantitativamente no 
consumo de Zea mays everta 

Jaraguá do Sul - SC III 



337 Física na Educação Física! Irineópolis - SC III 

344 
Front Line: Machismo nos campos de justiça do League of 
Legends 

Sapucaia do Sul - RS III 

134 GAMEP: Gameficação de matemática para o ensino popular Monte Mor - SP III 

289 Gongocomposto Toledo - PR III 

35 GP Girl Power - Software de auxílio e denúncia para mulheres Hortolandia - SP III 

52 GROUNDCARE - Software de monitoramento agricola Hortolândia - SC III 

140 

 
Hidratante feito à base de ácido hialurônico extraído da casca de 
ovos: Com possíveis propriedades redutoras nas linhas de 
expressão 
 

Santa Barbara D’Oeste - SP III 



25  
Horta escolar: Educação alimentar, ambiental e uma nova forma 
de aprender espanhol. 

Porto Grande - AP III 

125 
Influência do esterco suíno na cultura da aveia preta (Avena 
strygosa) 

Osório - RS III 

343 
Investigação funcionalista de elementos linguísticos: 
Considerações sobre os palavrões na contemporaneidade 

Paranavaí - PR III 

311 Jogo digital Alcântara Ivaiporã - PR III 

44 Ka Boom Alimentação: Ensinando de forma interativa Monte Mor - SP III 

265 
Levantamento preliminar de borboletas do distrito de Ibitira - Rio 
do Antônio 

Rio do Antônio - BA III 

261 

 
LGBTfobia nos esportes: Uma análise dessa problemática em 
Gaspar, em Blumenau e no IFSC – Campus Gaspar 
 

Gaspar - SC III 



53 LITEMOBI - Ônibus fácil Hortolândia - SP III 

412 Logística Verde no ambiente escolar. Catu - BA III 

364 
MAPNE (Mapa de acessibilidade para portadores de 
necessidades especiais) 

Americana - SP III 

229 
 
Medidor de chuva dirigida 
 

Curitiba - PR III 

217 Método nutricional alternativo baseado na medicina ayurveda Hortolândia - SP III 

111 Métodos construtivos sustentáveis Pomerode - SC III 

214 MICROC - Contabilidade na palma da mão Hortolândia - SP III 



101 

 
Microrganismos: Sua utilização no combate das moscas do 
estábulo (Stomoxys calcitrans) na suinocultura em sistema de 
cama sobreposta 
 

Osório - RS III 

135 MICROVERDES: Produzindo saúde e sustentabilidade. Osório - RS III 

315 
Mineração urbana como alternativa na obtenção de metais a partir 
do lixo eletrônico 

Araquari - SC III 

47 
MINI KIDS - Um jogo virtual educativo orientado pela Base 
Nacional Comum Curricular - BNCC 

Monte Mor - SP III 

36 MIT - Seu aplicativo para organização estudantil Hortolândia - SP III 

184 
Modelagem matemática através do sudoku como mediador no 
processo de ensino-aprendizagem 

Primeiro de Maio - PR III 

386 
Neurociência: Tecnologia e musicalização como ferramenta para o 
desenvolvimento cognitivo de crianças do ensino fundamental I no 
ensino da matemática 

Sapucaia do Sul - RS III 



277 Nutrição no controle da ansiedade Hortolândia - SP III 

380 
O uso da interdisciplinaridade para a compreensão de conceitos 
químicos no curso técnico integrado em informática no IFPR – 
Campus Ivaiporã 

Ivaiporã - PR III 

346 
O uso do fio da garrafa pet na construção de cercas ecológicas 
para ovinos no semiárido nordestino 

Mossoró - RN III 

316 
Obtenção de biodiesel a partir de óleos residuais utilizando o 
complexo ferropiridina como catalisador 

Araquari - SC III 

362 Obtenção de extratos da casca e semente do mamão formosa Jaraguá do Sul - SC III 

390 
Onde estão as abelhas? Impactos das ondas eletromagnéticas na 
dispersão da Apis mellifera 

Londrina - PR  III 

248 
Os impactos psicológicos da modernidade líquida descrita por 
Bauman - Contexto estudantil 

Campo Grande - MS III 



110 PELTIC: Um compósito de dois materiais recicláveis Campinas - SP III 

371 
Perfil das vítimas de acidentes causados por animais peçonhentos 
no município de Uberlândia (Minas Gerais): Análise 
epidemiológica, de 2014 a 2018 

Uberlândia - MG III 

237 Plantas alimentícias não convencionais: Flores ramificadas Hortolândia - SP III 

122 Plantas indicadoras de deficiências no solo. Cornélio Procópio - PR III 

98 Plantio da alface em diferentes tipos de adubação verde Osório - RS III 

57 

PLASBIO: Solução ecossistêmica para a diminuição da perda de 
biodiversidade do bioma Mata Atlântica com a utilização dos 
polímeros naturais da palmeira leque e o epicarpo da banana 
(Musa spp) 

Osório - RS  III 

41 
Pomada cicatrizante formulada a partir dos óleos de pequi 
(Caryocar brasiliense) e buriti (Mauritia flexuosa) 

Barreiras - BA III 



377 
Produção de artigos têxteis provenientes de cascas e folhas de 
babosa, abacaxi e banana com o auxílio da Gogo Board como 
ferramenta para a automatização do processo de tecelagem. 

Sapucaia do Sul - RS III 

175 
Produção de garrafas térmicas autossuficientes para otimização 
do armazenamento de líquidos 

Jaraguá do Sul - SC III 

257 

Produção e avaliação de hidratante repelente ao mosquito maruim 
(Culicoides paraensis) utilizando-se citronela (Cymbopogom 
winterianus), cinamomo (Melia azedarach) e uma essência como 
agente ativo 

Jaraguá do Sul - SC III 

78 
Produto Sanitizante: Um estudo sobre os compostos químicos e 
as propriedades organolépticas. 

Osório - RS III 

295 Programando Fácil: Conhecendo a computação Osório - RS III 

119 
Projeto Escola Sustentável: Implantação de coleta de latinhas de 
alumínio, lacres e tampinhas de pet na Escola Rural. 

Osório - RS III 

115 Projeto Replan Monte Mor Monte Mor - SP III 



16 
Purificador de água utilizando eletrólise e eutrofização a partir de 
microalgas 

Curitiba – PR III 

13 Quadro vivo automatizado: Cultivo em espaços reduzidos Rio do sul - SC III 

348 
Quantificação de potássio em diferentes variedades de abacate 
da espécie Persea americana Miller por fotometria de chama 

Jaraguá do Sul - SC III 

118 
Quem são os outros: A visão da comunidade escolar do Colégio 
Teobaldo Leonardo Kletemberg acerca dos povos indígenas 
brasileiros 

Curitiba - PR III 

360 
Rei dos Metais – Robô especialista na identificação dos metais 
apreendidos em instituições de segurança. 

Monte Mor - SP III 

341 
Remoção de cor utilizando carvão ativado produzido com Dillenia 
indica l (flor-de-abril) 

Araquari - SC III 

49 
Resgate do patrimônio lúdico de idosos institucionalizados do 
norte de Santa Catarina 

Joinville - SC III 



61 S.O.S. PARTY - Software para agilizar eventos Monte Mor - SP III 

357 

 
S.P.S - Seat Protector Sanitary: Uma alternativa econômica e 
sustentável para minimizar a proliferação de microrganismos em 
ambientes públicos 
 

Sapucaia do Sul - RS III 

274 
 
Sensor de enchentes: Método de prevenção para inundações 
 

Imperatriz - MA III 

152 
Sensor de temperatura para colheitadeiras de baixo custo 
utilizando arduino 

Primeiro de Maio - PR III 

34 SIENE - Inclusão social de crianças autistas na astronomia Hortolândia - SP III 

172 SISA (Sistema de irrigação sensorial automatizado). Americana - SP III 

385 Sistema de controle de frequência inteligente Sapucaia do Sul - RS III 



313 
Sistema integrado de captação e filtragem com elemento grafeno 
de águas pluviais 

Recife - PE III 

48 
Situação dos idosos institucionalizados no norte de Santa 
Catarina, Brasil 

Joinville - SC III 

244 SMART BOX – Seu medicamento certo na hora certa. Monte Mor - SP III 

318 
SMARTGLOVE: Luva para auxílio no ensino de linguagem de 
sinais. 

Rio do Sul - SC III 

39 
SOFIA - Sistema óptico de funcionamento e análise médica - Fase 
I 

Pelotas - RS III 

215 

 
TAIPAESTOCK - Utilização de taipa de mão para o 
armazenamento de grãos. 
 

Rio do Sul - SC III 

165 

Tijolo ecológico: Uma união sustentável entre as fibras do aguapé 
(Eichhornia azurea), tronco da palmeira-leque (Livistona 
chinensis), mucilagem da babosa (Aloe vera) e resíduos de 
construção civil. 

Osório - RS III 



58 

 
TOTAL CONTROL APP - Medidor de fluxo, nível e qualidade de 
água 
 

Monte Mor - SP III 

43 TOTH QUIZ - Uma nova maneira de aprender sobre a história Monte Mor - SP III 

288 Tritura-plast Americana - SP III 

353 
TUBICOS: Tubetes biodegradáveis compostáveis - Uma 
alternativa sustentável e economicamente viável para a plantação 
de mudas de eucalipto. 

Sapucaia do Sul - RS III 

149  Um mundo em preto e branco: A realidade dos moradores de rua Sumaré - SP III 

409 Uniformes mais seguros para os bombeiros brasileiros Franca - SP III 

263 
Uso de diferentes concentrações de extratos de suculentas no 
controle do fungo Penicillium digitatum causador do bolor da 
casca da laranja (Citrus sinensis) 

Toledo - PR III 



113 

 
Uso de diferentes concentrações de extratos vegetais no controle 
in vitro do fungo Puccinia psidii winter em Myrciaria cauliflora 
FASE III 
 

Toledo - PR III 

123 
Uso de diferentes concentrações de extratos vegetais no controle 
in vitro do fungo Colletotrichum musae causador da antracnose 
nos frutos da bananeira (Musa spp.) fase III 

Toledo - PR III 

161 
uso de diferentes concentrações de uva-do-japão (Hovenia dulcis) 
no controle do fungo Colletotrichum gloeosporioides in vitro e em 
pós colheita de frutos. 

Toledo - PR  III 

394 
Uso de objetos tecnológicos para a melhoria na qualidade do 
aprendizado dos jovens em sala de aula. 

Mossoró - RN III 

28 
Uso de resíduos de peixe na agricultura familiar no município de 
Tucuruí - PA. 

Tucuruí - PA III 

96 
Utilização da borra de café como matriz biofertilizante em hortas 
domésticas miniaturizadas 

Campinas - SP III 

235 
Utilização de videoaulas com práticas em química como recurso 
didático-pedagógico para os alunos do curso técnico em química 
do IFSC Campus Gaspar 

Gaspar - SC III 



221 
Utilizando chatbots e inteligência artificial no apoio à portadores 
de Alzheimer. 

Sapucaia do Sul - SC III 

298 Vai e volta andorinha, para o céu da minha campinas Campinas - SP III 

321 
Vaidade Masculina: Um modo de agir e de pensar a 
masculinidade 

Alagoinhas - BA III 

157 

 
Variação de diferentes substitutos do agar e potenciais 
hidrogeniônicos no cultivo in vitro de orquídeas em meio 
alternativo. Fase II 
 

Toledo - PR  III 

147 
Vermicida natural com semente de abóbora para o tratamento da 
verminose ovina 

Osório - RS III 

199 Women Repairs Americana - SP III 

 

 

 



FINALISTAS CATEGORIAS IV, V, VI e VII – FEBIC 2019 

ID TÍTULO CIDADE CATEGORIA 

207 
A contribuição da pedagogia histórico crítica na ação pedagógica 
nas aulas de filosofia 

Gaspar - SC VI 

138 

 
A influência da dimensão cultural na educação sexual em um meio 
de vasta disponibilidade de informações. 
 

Jaraguá do Sul - SC V 

373 
Alfabetização científica para crianças: Correlação entre a química 
de alimentos e uma competição de sanduíches naturais 

Itajaí - SC V 

347 

 
Aprendizagem baseada em animações: Uma forma dinâmica, 
interativa e ativa de aprender fisiologia 
 

Jaraguá do Sul - SC V 

90 

 
As contribuições do genograma como estratégia de saúde da 
família para a promoção de saúde em famílias de baixa renda 
 

Jaraguá do Sul - SC V 

372 
Aulas práticas de anatomia humana como facilitadoras da 
percepção do corpo humano para crianças de 4 a 5 anos 

Jaraguá do Sul - SC V 



333 
Aulas práticas de anatomia humana como ferramenta para 
abordar temas relevantes à juventude atual 

Jaraguá do Sul - SC V 

400 

 
Avaliação do efeito do bilinguismo sobre a motricidade motora fina 
e cognitiva em idosos. Idosos bilingues, ou seja, que falam dois 
idiomas de forma nativa desde a infância, apresentam alguma 
diferença cognitiva ou funcional comparada com idosos que falam 
apenas um idioma? 
 

Jaraguá do Sul - SC V 

308 
Cinética da extração aquosa do resveratrol da casca da uva 
Cabernet Sauvignon e aplicação em uma máscara de tratamento 
facial 

Itajaí - SC V 

361 

 
Como a promoção de campanhas sobre a alimentação saudável 
contribui no tratamento e na percepção da diabetes mellitus tipo 2 
em adultos ativos 
 

Jaraguá do Sul - SC V 

154 Desenvolvie! Santa Bárbara D’Oeste - SP IV 

384 
Determinação de atividade antioxidante, toxicidade frente à 
Artemia salina em extratos dos galhos da espécie vegetal 
Vernonia polysphaera 

Paranavaí - PR V 



205 
ECOBRICK - Máquina para produção de tijolos, pavers e pisos 
táteis ecológicos 

Schroeder - SC VII 

382 
Educação positiva estimulando aprendizagem significativa nos 
bebês 

Joinville - SC VI 

168 Elevador de cargas Goiana - PE IV 

200 
Estação da Memória: Histórias de vida e processo de 
patrimonialização 

Joinville - SC V 

328 

 
Fabricação de recipientes biodegradável: Estudo sobre o 
(re)aproveitamento de resíduos da cana-de-açúcar. 
 

Uberlândia - MG IV 

177 Isolante acústico feito do filtro de cigarro Jaraguá do Sul - SC IV 

299 O Chorume do lixão: do Itaminbuca ao Corre Mão Igarapé Miri – PA IV 



279 
Otimização de um reator de eletrofloculação para o tratamento de 
efluentes têxteis 

Itajaí - SC V 

330 Projeto Guaypeca: Fazendo ciência, resgatando história. Jaraguá do Sul - SC V 

84 
Revitalizar para educar: Uma proposta de intervenção espacial 
para colaborar com o processo ensino-aprendizagem 

Igarapé Miri - PA IV 

397 
Transformações motivacionais frente aos novos desafios do 
ensino de química: um relato da experiência de alunos PIBID. 

Curitiba - PR V 

 


