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AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO  

 

 

 

 

A expansão da oferta de cursos superiores em nossa instituição exige da comunidade 

acadêmica o avanço da produção científica, bem como do aprimoramento dos mecanismos de 

divulgação daquilo que se produz. Nesse sentido, o campus IFMG/SJE está organizando o I 

Seminário de Integração Acadêmica a se realizar entre os dias 14 a 17 de maio de 2013. O 

Seminário terá uma proposta interdisciplinar com a participação das quatro graduações do 

campus: tecnologia em Silvicultura, bacharelado em Agronomia, bacharelado em Sistemas de 

Informação e Licenciatura em Matemática. No evento, os docentes, alunos e convidados terão 

a oportunidade de expor suas respectivas produções para comunidade acadêmica, por meio de 

palestras, minicursos e apresentação de trabalhos. O Seminário de Integração Acadêmica tem, 

como propósito, tornar-se um momento de aprendizado e incentivo à produção científica no 

campus São João Evangelista. 

O avanço na oferta de cursos superiores de nossa instituição exige da comunidade o 

avanço da produção científica, bem como a expansão de mecanismos de divulgação daquilo 

que se produz. Nesse sentido o I Seminário de Integração Acadêmica do IFMG campus São 

João Evangelista tem como propósito se tornar um espaço de difusão da produção acadêmica 

da Instituição e de intercâmbio com pesquisadores de outras instituições. Para garantir a 

interdisciplinaridade os coordenadores de todos os cursos fazem parte da comissão 

organizadora, que também contará com servidores técnico-administrativos, bem como de 

auxílio de discentes. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  11 
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CAPÍTULO 1 

Minicurso 01 
 

COMO LIDAR COM PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 
PIMENTA, Cláudia Marisa Ferreira Machado¹ 

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – Campus São João Evangelista 

 

 

Vivemos um momento cultural favorável à inclusão social e humana dos indivíduos na 

sociedade. Na educação isso vem se revelando, por exemplo, no atendimento aos estudantes 

com necessidades especiais na escola regular, em que a diversidade humana não pode ser 

considerada como um impedimento para o seu ingresso, permanência e sucesso na escola. 

Como consequência disso, o Campus São João Evangelista do IFMG vem vivenciando esse 

processo, diante da ocorrência de matrículas de estudantes que apresentam deficiências no seu 

ensino técnico e ensino superior. Consideramos que a convivência nesse ambiente de inclusão 

é importante de forma à construção de sensibilização de todos no sentido de assegurar o 

exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas 

as pessoas com deficiência e na promoção do respeito pela sua dignidade inerente. Diante 

disso, apresentamos a proposta deste minicurso, com duração de oito horas, que terá como 

objetivo promover discussões dialogando com os estudantes dos cursos de graduação e com a 

comunidade externa ao IFMG com vistas a oferecer subsídios e orientações para lidarem com 

pessoas com deficiência, tanto no ambiente escolar como também no meio em que vivem. 

Não são regras, mas esclarecimentos resultantes de experiências e de pesquisas realizadas que 

apontam para as especificidades dos diferentes tipos de deficiência. Espera-se que, após a 

realização desse minicurso, os participantes se sintam sensibilizados e dispostos a terem uma 

postura positiva diante dos desafios que estão sendo postos às instituições, tanto públicas 

como privadas, sob o viés da promoção da inclusão social e humana. 

 

Palavras-chave: inclusão. Orientações. Pessoas com deficiência. 

 

Público-alvo: Curso ministrado para uma turma constituída de 30 participantes, sendo 15 da 

comunidade externa e 15 estudantes dos cursos da graduação do Campus SJE do IFMG. 
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CAPÍTULO 1 

Minicurso 02 
 

EMPREENDEDORISMO E GESTÃO NO AGRONEGÓCIO 

 
ALVES, Roberto Carlos¹ 

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – Campus São João Evangelista 

 

 

Nos últimos anos os produtores rurais brasileiros tornaram-se campeões em produtividade, 

com destaque no cenário mundial de produção de alimentos, fibras, madeiras e ativos 

ambientais, respondendo por 1/3 do PIB nacional, 1/3 dos empregos e 40% das exportações. 

Essa competência precisa ser transferida à gestão das propriedades rurais por meio dos 

registros contábeis, na análise das despesas e receitas da atividade, no controle do desperdício 

e outros aspectos. É por meio do trabalho dos técnicos de nível médio e superior das ciências 

agrárias que este conhecimento deve chegar ao campo. Com esse intuito nosso objetivo é 

contribuir para a melhoria da gestão da propriedade rural por meio da capacitação, tendo 

como foco principal o empreendedorismo, visando o fortalecimento do agronegócio regional. 

Ao final do evento os participantes elaborarão um plano de negócio, estarão capacitados a 

buscar soluções para as dificuldades do dia-a-dia, terão condições de avaliar oportunidades e, 

o mais importante, de buscar soluções que aumentem o lucro e gerem crescimento econômico 

e bem-estar dos empreendedores rurais e seus familiares. 

 

Palavras-chave: Gestão; Empreendedorismo; Agronegócio. 

 

Público-alvo: Curso ministrado para uma turma constituída de 20 participantes, estudantes 

dos cursos da graduação do Campus SJE do IFMG. 
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CAPÍTULO 1 

Minicurso 03 
 

CÔNICAS – DE APOLÔNIO AO GEOGEBRA 

 
GONÇALVES, Sandro Salles¹ 

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – Campus São João Evangelista 

 

 

O objetivo da proposta de oficina que trazemos aqui é justamente o de estruturar o 

pensamento algébrico através da evidência do lugar geométrico que atende ou satisfaz certas 

condições. Em se tratando das cônicas, nossos objetivos específicos são, primeiramente, traçar 

as cônicas utilizando régua e compasso e evidenciar os principais elementos geométricos de 

cada uma. Em segundo lugar, a partir das propriedades de cada cônica, estabelecer a relação 

algébrica que as representa. Em terceiro lugar pretendemos utilizar o software de geometria 

dinâmica Geogebra para explorar algumas atividades que irão evidenciar as propriedades de 

cada cônica e estabelecer a relação entre a álgebra e geometria. Nossa opção por tal software 

se dá por tratar-se o mesmo de livre utilização e de código aberto, possuindo assim uma 

comunidade internacional que viabiliza pesquisas e novas ferramentas para o mesmo. 

Esperamos como resultados contribuir para que os participantes consigam, a partir da 

manipulação intuitiva e material das propriedades com régua e compasso, seguidas pela 

execução das atividades exploratórias, entender, ao final da oficina, como o processo 

algébrico sucedeu ao processo geométrico. Pretendemos ainda que os mesmos tenham 

condições de reproduzir tais processos com seus futuros alunos e possam, com efeito, 

entender a importância das cônicas para as mais diversas áreas do conhecimento humano. 

 

Palavras-chave: Cônicas. Educação Matemática. Geometria Dinâmica. 

 

Público-alvo: Curso ministrado para uma turma constituída de 20 participantes, estudantes 

dos cursos da graduação do Campus SJE do IFMG. 
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CAPÍTULO 1 

Minicurso 04 
 

OFICINA DE GÊNEROS TEXTUAIS 

 
SILVA, Solange Ferreira¹ 

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – Campus São João Evangelista 

 

 

A Oficina de Gêneros Textuais tem como objetivo principal fomentar a produção de gêneros 

acadêmicos no contexto universitário. A metodologia utilizada para a execução do projeto 

será constituída de teoria e prática dos gêneros textuais, oportunizando o contato com o 

gênero científico no contexto acadêmico. Serão apresentados os gêneros textuais diversos, 

focando os gêneros acadêmicos, através de oficinas contextualizadas com a participação dos 

alunos da disciplina de Português Instrumental sob a coordenação da professora regente. 

Espera-se que este trabalho seja relevante para formação do acadêmico no sentido de 

capacitá-lo para a prática dos gêneros textuais, especificamente, o acadêmico. Uma vez que, a 

produção de textos acadêmicos exige habilidades e competências linguísticas, as quais devem 

ser desenvolvidas de forma contextualizada e significativa. 

 

Palavras-chave: Gêneros textuais; Português Instrumental. 

 

Público-alvo: Curso ministrado para uma turma constituída de 30 participantes, estudantes 

dos cursos da graduação do Campus SJE do IFMG. 
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CAPÍTULO 1 

Minicurso 05 
 

INTRODUÇÃO AO LATEX 

 
SILVA JÚNIOR, Amilton Ferreira da¹ 

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – Campus São João Evangelista 

 

 

O LATEX foi desenvolvido por Leslie Lamport, em 1985, a partir do programa TEX criado 

por Donald Knuth em 1977. O LATEX é um editor de textos técnico/científico que se 

apresenta como uma opção interessante para escritores das áreas exatas, notadamente as 

ciências básicas. Em mesma proporção é também o número de pesquisadores e alunos que 

não conhece a potencialidade desse editor. Talvez, uma das razões para esse fato vem da falta 

de uma apresentação formal das capacidades do LATEX em cursos superiores de Física, 

Matemática, Química pelos professores universitários. Sanar, ou pelo menos amenizar essa 

deficiência é objetivo desse Minicurso de LATEX. Serão apresentados os comandos 

principais do LATEX com os quais o leitor pode, a partir de nenhum conhecimento prévio, 

desenvolver textos científicos completos como monografias, artigos, teses, etc. Finalizando 

será apresentado o Beamer, um package para apresentações profissionais em LATEX, que 

suporta a maior parte da formatação estrutural do LATEX; possui temas, overlays, efeitos 

dinâmicos; permite produzir ficheiros para impressão (handouts) e produz ficheiros PDF 

usando pdflatex. 

 

Palavras-chave: Editor. LATEX. Beamer.Público-alvo:  

 

Público-alvo: Curso ministrado para uma turma constituída de 20 participantes, estudantes 

dos cursos da graduação do Campus SJE do IFMG. 
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CAPÍTULO 1 

Minicurso 06 

 

MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES 

 
ALVES, Dayler Vinicius Miranda¹ 

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – Campus São João Evangelista 

 

 

A Manutenção de computadores é um conjunto de ações para solucionar problemas 

diagnosticados no computador em geral. A manutenção de computadores pode ser dividida 

em manutenção preventiva que é aquela que visa aplicar ações para evitar que determinados 

problemas ocorram e manutenção corretiva que é aquela aplicada para resolver algum 

problema encontrado, seja ele no hardware ou software. Entre as qualificações que oferece, 

este minicurso tem o objetivo de desenvolver as habilidades e conhecimento técnico dos 

participantes, levando-os a conhecer o funcionamento dos diversos equipamentos e periféricos 

que constituem o computador de forma mais técnica, de maneira que se consiga antever e/ou 

solucionar problemas. Fazer com que seja possível conhecer o funcionamento dos diversos 

periféricos que constituem o computador, identificar quais são e como funcionam 

tecnicamente os diversos tipos de barramentos existentes nas placas-mãe, assim como as 

principais portas de entrada e saída, dominar a configuração avançada do setup da BIOS, 

realizar a instalação do sistema operacional, aprender a particionar o disco rígido, conhecer a 

sensibilidade das peças e a maneira correta de manuseá-las. Entender o que são, qual é a 

importância e como funcionam os chipsets de controle, conhecer os aspectos envolvidos na 

manutenção preventiva e na correção de erros de montagem, realizar a instalação dos fios do 

painel frontal, aprender e entender as características das fontes de alimentação, identificar 

aspectos sobre correções de erro no sistema operacional e realizar a instalação de drivers de 

placas de expansão. Finalmente serão mostrados os aspectos para serem observados durante o 

processo de manutenção de computadores, conhecimentos necessários para que o 

equipamento funcione adequadamente e com o desempenho dentro do esperado. Serão 

utilizadas ferramentas de simulação no laboratório de informática e a parte prática no 

laboratório de montagem de manutenção de computadores, aplicando todo o conteúdo 

passado no curso.  

 

Palavras-chave: Manutenção. Computadores. Hardware. 
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CAPÍTULO 1 

Minicurso 07 
 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E INTELIGÊNCIA DE MERCADO 

 
NASCIMENTO, Diana Pereira¹ 

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – Campus São João Evangelista 

 

 

O Planejamento estratégico é um processo gerencial que diz respeito à formulação de 

objetivos para a seleção de programas de ação e para sua execução, levando em conta as 

condições internas e externas à empresa e sua evolução esperada. Também considera 

premissas básicas que a empresa deve respeitar para que todo o processo tenha coerência e 

sustentação. Inteligência de Mercado é o processo de coletar, analisar e aplicar informações 

(qualitativas e quantitativas) visando obter conhecimento sobre a lógica do mercado-alvo e o 

direcionamento das ações estratégicas a serem adotadas. Dessa forma, Inteligência de 

Mercado visa observar todos os componentes aparentemente desconectados dentro de um 

contexto e relacioná-los (conectá-los), criando um novo cenário em que é possível ampliar a 

percepção sobre um determinado mercado a fim de definir novas formas de ação estratégica. 

Ao ampliar a percepção dos cenários que ocorrem em um determinado mercado, é possível 

analisar o ambiente externo e, consequentemente, identificar oportunidades, prever ameaças e 

antecipar-se às tendências. Eles têm por objetivo estudar os principais aspectos do 

planejamento estratégico de modo a oferecer ao aluno os dados teóricos fundamentais dessa 

prática que vem transformando as antigas mentalidades e adaptando as organizações às novas 

realidades empresariais, preparando-os para lidar com as tendências, desafios e expectativas 

atuais de mercado. Dentro dos conceitos apresentados estará aplicando os conceitos de 

planejamento estratégico, as etapas do planejamento estratégico e sua implementação, 

estratégias genéricas e impactos para as organizações, missão e planos de ação para a 

empresa, além de diagnóstico estratégico: análise interna, análise externa, cenários. Dentro da 

inteligência de mercado apresentará as tendências e entendimentos de negócio, além de novas 

perspectivas e tendências gerenciais, sendo aperfeiçoados também a gestão da performance e 

indicadores. Com essa abordagem será aplicado em contexto geral o planejamento estratégico 

e inteligência de mercado. 

 

Palavras-chave: Planejamento. Estratégia. Mercado. 
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CAPÍTULO 1 

Minicurso 08 
 

INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO GRÁFICA COM OPENGL 

 
FIGUEIREDO, Rosinei Soares de¹ 

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – Campus São João Evangelista 

 

 

A Computação Gráfica é uma área da Ciência da Computação que se dedica ao estudo e 

desenvolvimento de técnicas e algoritmos para a geração, manipulação e análise de imagens 

pelo computador. Para desempenhar seu papel, as aplicações de Computação Gráfica 

precisam manipular recursos provenientes de elementos de hardware como placas gráficas e 

monitores de vídeo, dentre outros. Existem algumas bibliotecas de programação que fazem a 

intermediação entre o hardware e essas aplicações, a fim de tornar o processo de 

desenvolvimento menos custoso e menos dependente das especificações de cada hardware 

específico. OpenGL é uma dessas, ela pode ser definida como uma API (Application 

Programming Interface – Interface de Programação de Aplicativos) aberta e multiplataforma 

de rotinas gráficas e de modelagem utilizada para o desenvolvimento de aplicações de 

Computação Gráfica, tais como jogos e sistemas de visualização, por exemplo. No referido 

contexto, este minicurso objetiva-se a apresentar os conceitos básicos de Computação Gráfica 

e OpenGL e promover uma exploração prática das funcionalidades dessa biblioteca. Alguns 

exemplos de programas serão construídos utilizando-se a linguagem de programação C/C++, 

com chamadas às rotinas da biblioteca OpenGL. O ambiente de programação a ser utilizado é 

o Bloodshed DevC++ 4.9.9.2, um IDE (Integrated Development Environment – Ambiente de 

Desenvolvimento Integrado) aberto e gratuito para programação C/C++ disponível nos 

laboratórios de informática do IFMG. Serão exploradas funcionalidades como criação e 

manipulação de janelas; desenho, visualização e manipulação de objetos em duas e três 

dimensões; transparência e animação de objetos; e tratamento de eventos de mouse e teclado 

para as visualizações construídas. Espera-se que, ao final do minicurso, os alunos tenham uma 

visão geral da biblioteca abordada e da dinâmica básica de construção de aplicações de 

Computação Gráfica, além da capacidade de compreender e desenvolver exemplos simples de 

aplicações dessa natureza.  

 

Palavras-chave: Computação Gráfica. OpenGL. Programação. 
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CAPÍTULO 1 

Minicurso 09 
 

O USO DO FRAMEWORK GANTRY PARA DESENVOLVIMENTO DE 

TEMPLATES DO JOOMLA 2.5 

 
FERREIRA, Whentony Soares de¹ 

¹ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – Campus São João Evangelista 

 

 

Joomla é um dos principais sistemas de gestão de conteúdo da atualidade (Content 

Management System - CMS). Podemos dizer que um CMS é semelhante a um framework (um 

esqueleto) de website pré estruturado, com recursos básicos de: usabilidade, visualização e 

administração já prontamente disponíveis. É um sistema que permite a criação, 

armazenamento e administração de conteúdos de forma dinâmica, através de uma interface de 

acesso via Internet. Um CMS permite que a empresa tenha total autonomia sobre o conteúdo e 

evolução da sua presença na internet e dispense a assistência de terceiros ou empresas 

especializadas para manutenções de rotina. Nem mesmo é preciso um funcionário dedicado 

(webmaster), pois cada membro da equipe poderá gerir seu próprio conteúdo, diminuindo os 

custos com recursos humanos e ajuda a suplantar barreiras potenciais à comunicação web 

reduzindo o custo da criação, contribuição e manutenção de conteúdo. A separação entre 

design, programação e conteúdo permite uma grande flexibilidade na produção de sites com 

design extremamente customizados. Além disso, existem milhares de templates prontos que 

agilizam o processo de criação de sites com rapidez e menor investimento. O Joomla é 

utilizado para o desenvolvimento de lojas virtuais, blogs, revistas online, portais de conteúdo, 

jornais, catálogos de produtos/serviços e diversos outros formatos de conteúdo. O Quadro 

Gantry é um template poderoso Framework para Joomla que faz sites de construção mais 

fácil. Estas ferramentas não necessitam conhecer nenhuma linguagem de programação e nem 

possuir conhecimentos prévios. É indicado para iniciantes que desejam aprender a 

desenvolver sites profissionais com as funcionalidades mais avançadas. O uso da ferramenta 

Gantry auxilia a criar diversos temas para os seus sites e ainda personalizar as posições dos 

módulos em suas páginas. A ferramenta proporcionará a criação do layout, utilização de 

componentes, criação de menus, criação e edição de artigos, instalação do Joomla 2.5 e 

Framework Gantry e configurar posições dos módulos.  

 

Palavras-chave: Joomla. CMS. Framework. Gantry. Templates. 
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CAPÍTULO 1 

Minicurso 10 
 

AVALIAÇÃO DE BIOMASSA FLORESTAL 

 
LAFETÁ, Bruno Oliveira¹; GUERRA, César de Almeida

1
; MARIA FILHO, Jorge Anunciato

1
 

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – Campus São João Evangelista. 

 

 

A biomassa florestal é um importante insumo energético alternativo aos combustíveis fósseis 

(não renováveis). A biomassa ligno-celulósica é a mais abundante no planeta e pode ser 

utilizada como matéria-prima para diversos produtos industriais, gerando empregos e 

estimulando uma série de pesquisas biotecnológicas. Seu acúmulo é uma medida integrada do 

desempenho fisiológico do vegetal no tempo. O crescimento de plantas pode ser influenciado 

pela densidade de plantio. No caso de florestas energéticas é um grande desafio para a 

silvicultura conciliar incrementos em produtividade com a limitação de espaço a ser 

explorado por uma árvore. Plantios mais adensados tendem atingir o potencial produtivo em 

idades mais jovens, apresentando rotações mais curtas e intensificando o manejo silvicultural. 

Em relação às propriedades físicas, químicas e mecânicas da biomassa lenhosa, cabe ponderá-

las a fim de otimizar a lucratividade de indústrias que a utilizam como fonte de energia, de 

madeira serrada e de celulose e papel. A biomassa é um instrumento de avaliação da ciclagem 

de nutrientes, conversão de energia, absorção e armazenamento de energia solar. Isto possui 

grande significado prático no manejo florestal, pois contribui fornecendo subsídios para 

melhor tomada de decisão. Deste modo, recomendam-se considerar a quantidade, qualidade e 

uso final da biomassa no planejamento de um empreendimento de base florestal. 

 

Palavras-chave: Carbono. Energia. Florestas energéticas. 

 

Público-alvo: Curso ministrado para uma turma constituída por 30 ouvintes da comunidade 

acadêmica. 
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CAPÍTULO 1 

Minicurso 11 
 

CONTROLE DE PLANTAS DANINHAS 

 
SILVA, Valdevino Pereira¹; PAULA, José Roberto de¹ 

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – Campus São João Evangelista 

 

 

O controle de plantas daninhas é quase tão antigo quanto à própria agricultura, e 

principalmente nos dias de hoje é uma prática de elevada importância para a obtenção de altos 

rendimentos em qualquer tipo de exploração agrícola.Ao longo da história da humanidade, as 

plantas daninhas têm sido um grande problema para a agricultura, pois reduzem a 

produtividade e a qualidade e gera custos adicionais. O controle das plantas daninhas tem 

progredido desde oarranquio manual das plantas daninhas, que depois passou a ser feito por 

ferramentas primitivas também manuais, depois por implementos tracionados por animais.A 

Ciência das Plantas Daninhas e o controle planejado das mesmas começaram depois da 

segunda Guerra Mundial com a descoberta das propriedades herbicidas do 2,4-D. O 

minicurso, em etapas teórica e prática, teve como objetivo propiciar aos estudantes dos cursos 

de Tecnologia em Silvicultura e Bacharelado em Agronomia, o conhecimento dos principais 

métodos de controle de plantas daninhas: preventivo, mecânico, físico, cultural, biológico e 

químico, isoladamente ou em manejo integrado. Durante o minicurso, também foram 

abordados aspectos a respeito do emprego das tecnologias de aplicação de herbicidas que 

proporcionem a colocação correta do produto biologicamente ativo no alvo, em quantidade 

necessária, de forma econômica, com o mínimo de contaminação ambiental. 

 

Palavras-chave: Planta daninha; Herbicida; Manejo integrado.  

 

Público-alvo: Curso ministrado para uma turma constituída de 16 participantes, estudantes 

dos cursos da graduação do Campus SJE do IFMG. 
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CAPÍTULO 1 

Minicurso 13 
 

IMPORTÂNCIA DA UTILIZAÇÃO DA IATF COMO FERRAMENTA PARA SE 

GARANTIR A EFICIÊNCIA REPRODUTIVA NOS REBANHOS BOVINOS 

 
AZEVEDO, Luiz Carlos Gomes de

1
; LOPES, Júlio César Vieira

1
; SANTOS, Wesley Gomes dos

1
, BISPO, 

Charles André Souza
1
 

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – Campus São João Evangelista 

 

 

A taxa de concepção nos ruminantes domésticos depende da manifestação do estro, que inclui 

todo um condicionamento fisiológico prévio de que a fêmea está apta a ovular e manter o 

desenvolvimento embrionário. A eficácia dos métodos reprodutivos é conseqüência do 

percentual de fêmeas em estro e da taxa de fecundação em sistemas de sincronização e/ou 

indução da ovulação com inseminação após observação de estro ou em tempo fixo. No 

entanto, a eficiência reprodutiva ainda deixa a desejar. Atualmente, tem surgido técnicas que 

maximizam a reprodução de animais. A primeira grande biotecnologia reprodutiva aplicada 

ao melhoramento genético dos animais domésticos foi à inseminação artificial. A 

“Inseminação Artificial em Tempo Fixo” (IATF) é uma biotecnologia que foi desenvolvida 

para melhorar o percentual de fecundação, sendo que através de sua utilização de maneira 

correta pode-se obter sucesso, rentabilidade e eficiência na reprodução de bovinos. A sua 

eficácia é em decorrência do percentual de fêmeas no cio, sendo desnecessária a observação 

do cio, permitindo rápido melhoramento de rebanhos, diminuindo o intervalo de partos e a 

taxa de mortalidade pós-parto, consequentemente aumentando a taxa de lucros. Porem ainda é 

preciso realização de programas e mecanismos que divulguem a viabilidade da IATF no 

Brasil, permitindo que a mesma chegue ao conhecimento de um maior número de produtores. 

 

Palavras-chave: Biotecnologia; Inseminação artificial; Taxa de concepção. 

 

Público-alvo: Curso ministrado para uma turma constituída de 33 participantes, acadêmicos 

do Campus SJE do IFMG. 
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CAPÍTULO 1 

Minicurso 14 

 

TREINAMENTO DE PODA DE ÁRVORES 

 
SILVA, Luiz Carlos da¹ 

¹Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG - OM/GA - DDC 

 

 

As árvores são seres nativos do meio florestal e ao longo dos anos foram introduzidas no meio 

urbano. O desenvolvimento de uma árvore na floresta acontece de forma competitiva, onde 

todas buscam luz solar, crescendo com um tronco único e galhos no ápice da copa. Já nos 

ambientes urbanos, com mais espaço entre uma planta e outra, o desenvolvimento adquire 

particularidades. A fim de se evitar problemas é importante conhecer as características 

genéticas das espécies arbóreas, como seu desenvolvimento e procedimentos de poda 

individuais. A falta de poda acarreta o surgimento de galhos baixos, codominantes, frágeis, 

casca inclusa, brotações na base da árvore que dificultam a convivência harmônica com 

instrumentos públicos e transeuntes. Entretanto, uma poda mal feita também trará problemas 

para a árvore, como o surgimento de brotos epicórmicos e abertura de portas para entrada de 

fungos nos galhos cortados inadequadamente, podendo apodrecer e até causar a morte da 

planta. As podas devem ser feitas de acordo com o objetivo pretendido (desobstrução de 

passagem, melhoria da vista, permitir a passagem de luz solar, vento, etc.), mas 

principalmente sem prejudicar a árvore, para isso devem-se adotar procedimentos corretos, 

realizados por profissionais capacitados. Para uma poda de árvore bem feita devem-se usar 

ferramentas de corte, como tesoura e serrote de poda para corte de galhos mais finos e 

motosserra para os mais grossos. Ferramentas de impacto, como facão, foice e machado não 

devem ser utilizados por provocarem feridas e lascas. Existem diferentes Técnicas de poda de 

acordo com as finalidades desejadas. A poda de limpeza prioriza a remoção de galhos mortos, 

secos, doentes, quebrados e trincados, é mais usual em árvores de meia idade por não remover 

galhos vivos desnecessariamente, tem como principal objetivo evitar quedas e a disseminação 

de doenças. A poda de desbaste remove pequenos galhos vivos a fim de desobstruir a copa 

para permitir a passagem do vento, diminuindo os danos com tempestade e aumentando a 

penetração de luz solar, o formato e o tamanho da copa permanecem os mesmos. A poda de 

elevação visa oferecer mais espaço para instrumentos públicos, pessoas e veículos, 

aumentando os espaços verticais através do encurtamento ou remoção de galhos mais baixos, 

deve-se manter pelo menos 60% de copa viva em relação ao tronco. A poda de redução 

objetiva principalmente diminuir ou reduzir a altura e/ou largura da copa, é o principal 

método empregado para desobstrução da rede elétrica. Existem outros tipos de poda como a 

de formação e restauração. A destopa é inapropriada, porém ainda muito empregada por falta 

de conhecimento. O corte em três etapas é o mais indicado para evitar danos na região da 

crista e do colar, para garantir a cicatrização da planta. 

 

Palavras-chave: Poda. Arborização Urbana. Cemig. 
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CAPÍTULO 1 

Minicurso 15 

 

PRÁTICAS EM CULTURA DE TECIDOS 

 
OLIVEIRA, Carlos Henrique Rodrigues de¹; CAMPOS, Paulo Modesto

2
 

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo – Campus Ibatiba 
2
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – Campus São João Evangelista 

 

 

A cultura de tecidos compreende muitas técnicas usadas em “cultivo in vitro” de células, 

tecidos ou órgãos, as quais têm em comum o uso de um meio nutritivo e o fato de serem 

conduzidas sob condições assépticas. O curso visou inicialmente à importância destes 

procedimentos na silvicultura e agronomia, compreendendo uma carga horária teórica com 

revisão sobre fisiologia, bioquímica, silvicultura, além dos procedimentos, equipamentos, 

produtos químicos e instalações  essenciais a um laboratório de cultura de tecidos. A carga 

horária prática do curso foi inicialmente utilizada para apresentação da estrutura física e 

equipamentos do Laboratório de Cultura de Tecidos do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia de Minas Gerais – Campus São João Evangelista, e do preparo de soluções 

estoque (macro e micronutrientes, Fe-EDTA, misturas orgânicas, reguladores de crescimento 

e vitaminas) e meios de cultura MS (constituído com água autoclavada, macro e 

micronutrientes, carboidratos, vitaminas, aditivos diversos, agente gelificante e reguladores de 

crescimento) seguindo os protocolos para o cultivo de espécies florestais. Foram separados os 

instrumentos (pinças, bisturis, barra de vidro e placa de petri) materiais estes que foram 

utilizados na inoculação do explante no meio, sendo esterilizado junto ao meio de cultura, em 

autoclave vertical.  Além disso, selecionamos e procedemos a desinfestação do explante de 

eucalipto, onde foi aplicado fungicida, solução de álcool 70% e solução de hipoclorito de 

sódio juntamente com detergente. A inoculação do explante em dois meios de cultura (com 

esterilização química e física) ocorreu em câmara de fluxo em tubos de ensaio e recipientes de 

vidro com tampa plástica. Em seguida, após identificação dos meios, os mesmos foram 

levados a sala de incubação (ambiente escuro) por sete dias e depois serão transportados para 

sala de crescimento de culturas com fotoperíodo de (8 horas/escuro e 16 horas/luz). Com este 

curso espera-se despertar o interesse dos alunos no uso do Laboratório de Cultura de Tecidos 

no IFMG-SJE, para projetos de pesquisa, iniciação científica e inovação tecnológica para os 

cursos superiores de Bacharelado em Agronomia e Tecnologia em Silvicultura. 

 

Palavras-chave: Cultivo in vitro, eucalipto, laboratório, MS, micropropagação.  
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  22 

 

 

 

 

Resumos das apresentações na modalidade de Pôster/ Comunicação Oral (Resumos 

apresentados nas modalidades de Pôster e Comunicação Oral) do I Seminário de Integração 

Acadêmica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – 

Campus São João Evangelista. 
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CAPÍTULO 2 

POSTER/COMUNICAÇÃO ORAL 01 
 

CRESCIMENTO DO FEIJÃO EM DIFERENTES PROPORÇÕES DE AREIA, 

HÚMUS E TERRA 

 
BATISTA, Claudio Vieira¹; GONÇALVES, Hévelyn Magalhães¹; OLIVEIRA, Luiz Felipe de; TANIGUCHI, 

Luciano Moreira¹;PEREIRA, Giuslan Carvalho¹ 

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – Campus São João Evangelista 

 

Área: Agronomia 

 

O cultivo do feijoeiro comum (Phaseolus vulgaris L.) tem grande representatividade de 

produção e consumo no Brasil. Esse fato deve-se a aspectos culturais e por este apresentar 

grandes vantagens do ponto de vista nutricional. No entanto, para que haja garantia no 

sucesso de produtividade desse grão, um dos fatores a ser observado é o tipo de substrato 

utilizado. O substrato deve suprir bem os nutrientes e a água, permitindo trocas de gases entre 

ar e raízes, devido à garantia da manutenção mecânica e sistema radicular da cultura, além de 

ser economicamente viável.Nesse contexto, o experimento teve por objetivo avaliar os efeitos 

de diferentes proporções de areia, húmus e terra na composição dos substratos para uso na 

germinação e desenvolvimento do feijoeiro.O experimento foi realizado no viveiro de mudas 

do IFMG - Campus São João Evangelista, em ambiente protegido, com quatro tratamentos 

sendo variada a proporção terra: areia: húmus, os tratamentos são: testemunha T0(40:30:30), 

tratamento T1 (60:20:20), tratamento T2 (20:60:20), tratamento T3 (20:20:60) para terra, 

areia e húmus respectivamente. Cada tratamento contou com cinco repetições. Plantaram-se 

três sementes de feijão cultivar pérola em cada repetição. Após a germinação foi deixada 

apenas uma planta em cada repetição. Foram observados a germinação, diâmetro do coleto, 

número de folhas e altura da planta. Após 70 dias do plantio foi realizada a análise de matéria 

úmida e seca. Os resultados foram submetidos à análise estatística, foi feito o teste 

scott_knott. As plantas submetidas ao tratamento T2 apresentaram valores baixos de massa 

seca na raiz igual a 0,854g (F=18.876 e p<0,05) e folha igual a 1,546g (F=5.729 e p<0,05), 

comparativamente aos. O tratamento T3 possibilitou um acúmulo de maior massa seca na raiz 

igual a 1,70g (F=13.297e p<0,05) e folha igual a 2,208g (F=8.525e p<0,05) das plantas.As 

plantas submetidas ao tratamento T2 apresentaram menores valores de massa úmida na raiz 

(3,412g) e folha (3,894g). O tratamento T3 possibilitou um acúmulo de maior massa úmida na 

raiz (6,818g), caule (6,022g) e folhas (4,842g) das plantas, observando valores muito altos na 

massa úmida do caule.Em relação à altura, a testemunha T0 e o tratamento T2 não 

diferenciaram significativamente (F=0.062ep>0,05), sendo que os demais (T3 e T1, F=5.490 e 

p<0,05) apresentaram essa diferença.No coleto, as plantas cultivadas no tratamento T2 

obtiveram um menor diâmetro de coleto (4,00mm) comparando aos demais tratamentos 

(F=3.631e p<0,05). Quanto à quantidade de folhas por planta, a partir de 56 dias após a 

estabilização das germinações, foi verificado um acréscimo maior no número de folhas por 

planta no tratamento T2. Concluiu-se que o substrato que possibilitou um melhor 

desenvolvimento da cultura foi o Tratamento T3 (60% húmus), enquanto que o Tratamento 

T2 dificultou o desenvolvimento do feijoeiro. 

 

Palavras-chave: Phaseolus vulgaris L.. Substrato. Feijoeiro. 
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CAPÍTULO 2 

POSTER/COMUNICAÇÃO ORAL 02 
 

AVALIAÇÃO DO CULTIVO DO FEIJOEIRO EM CONDIÇÕES DE IRRIGAÇÃO 

DIÁRIA E SAMANAL 

 
AZEVEDO, Luiz Carlos Gomes de¹; LOPES, Júlio Cesar Vieira¹, SANTOS, Ana Cristina Oliveira¹; DOS 

ANJOS, Thamara Edwiges Pereira; PEREIRA, Giuslan Carvalho¹ 

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – Campus São João Evangelista. 

 

Área: Agronomia 

 

O feijão (Phaseolus vulgaris L.) constitui-se como uma das principais fontes de proteína da 

dieta do brasileiro, pois é consumido por todas as classes sociais e econômicas do país e 

apresenta-se como um dos principais componentes do tradicional “feijão com arroz”. Dessa 

forma, o presente trabalho teve com o principal objetivo avaliar o cultivo do feijão sobre 

diferentes condições hídricas. O experimento foi desenvolvido no viveiro do IFMG-SJE entre 

os meses de agosto e outubro de 2012, para tal realização, foi feito o plantio de feijão da 

espécie conhecida vulgarmente como feijão carioca, em um substrato produzido através de 

uma mistura de 30% de húmus de minhoca, 30% de areia e 40% de terra de barranco, sendo o 

experimento conduzido em ambiente protegido, com plástico e sombrite a 30%. Inicialmente 

o plantio foi feito semeando três sementes por repetição, sendo cada repetição composta por 

uma sacolinha contendo 1Kg de substrato, com um total de sete repetições para cada 

tratamento. Foram realizados dois tratamentos diferentes, T1 feijão irrigado diariamente com 

100ml de água por repetição, T2 feijão irrigado uma vez por semana com 100ml de água em 

cada repetição, para isso baseou-se no critério de que algumas plantas possuem respostas 

fisiológicas diferentes de acordo com a condição de irrigação ao qual e submetida. Duas 

semanas após o plantio foi feito a exclusão de duas plantas de cada repetição, deixando-se 

apenas uma planta por repetição. Semanalmente, foram realizadas medições para 

acompanhamento do diâmetro do coleto, altura por planta, o acompanhamento foi realizado 

por nove semanas, ao fim desse período foi feito a coleta final dos dados. Foi realizado 

pesagens em balança analítica para se obter a massa fresca e seca das variáveis, folha, caule, 

fruto e raiz . Os resultados foram submetidos a analise de variância (Anova), que forneceu os 

valores de F e p, sendo considerado diferenças significativas as analises que apresentaram 

p<0,05, tornando possível verificar qual tratamento foi superior em cada variável analisada. 

Para a massa fresca T1 demonstrou diferenças significativas apresentando ( F= 24.941 e p< 

0,05 para a folha, F=15.754 e p<0,05 para o caule, F=10.684 e p<0,05 para a raiz, F=13.558 e 

p<0,05 para o fruto). Ao analisar a massa seca o tratamento T1 também demonstrou 

diferenças significativas em relação ao tratamento T2, apresentando (F= 26.712 e p< 0,05 

para a folha seca, F= 12.919 e p< 0,05 para o caule seco, F=14.643 e p< 0,05 para a raiz seca, 

F=13.595 e p<0,05 para o fruto seco). Para o crescimento em altura e diâmetro do coleto, 

construíram-se gráficos de dispersão, que demonstraram, que o Tratamento T1, foi superior, 

em crescimento e desenvolvimento do coleto. Ao fim desse experimento foi possível concluir 

que o tratamento T1, com feijão irrigado diariamente com 100ml de água por sacolinha, é o 

que apresenta as melhores condições para o desenvolvimento da cultura.  

 

Palavras-chave: Phaseolus vulgaris L.. Feijão. Irrigação. 
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COMPETIÇÃO INTRA-ESPECÍFICA NA CULTURA DA MOSTARDA 

 
LOPES, Júlio César Vieira¹; AZEVEDO, Luiz Calos Gomes de¹; FERREIRA, Alírio Candido¹; PAPA, Geraldo 

Magela¹; CARVALHO, Graziele Wolff de Almeida¹ 

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – Campus São João Evangelista 

 

Área: Agronomia 

 

A interação entre as plantas de uma comunidade induz a mudanças morfológicas e 

fisiológicas, que influenciam diretamente no potencial produtivo de uma cultura. Essa 

interação pode se tornar uma competição, com isso os indivíduos se tornam visivelmente 

diferentes sendo possível constatar indivíduos subdesenvolvidos e indivíduos bem 

desenvolvidos em uma mesma população, essa competição pode ser denominada intra-

específica e pode ser compreendida como a competição que ocorre entre membros de uma 

mesma espécie que vivem em uma área geográfica definida.Com o objetivo de avaliar a 

competição intra-específica da cultura da mostarda, foi realizado um experimento no IFMG-

SJE em estufa de plástico transparente e sombrite 30%, entre os meses de setembro a 

novembro de 2012, sendo cultivada a mostarda em substrato composto por 30% de húmus de 

minhoca, 30% areia e 40% terra de barranco, colocados em sacolas de 1 kg e distribuindo-se 

as sementes em diferentes proporções, sendo quatro sacolinhas com duas sementes cada, 

quatro sacolinhas com quatro sementes cada, quatro sacolinhas com oito sementes cada e 

quatro sacolinhas com dezesseis sementes cada, irrigadas diariamente através do sistema de 

micro-aspersão. As plantas foram colhidas e submetidas às seguintes medições e avaliações, 

medições do comprimento das raízes e caules, contagem das folhas e percentual de 

germinação, sendo feita a média aritmética simples em cada sacola para se obter os valores 

finais do todo. As sacolinhas com duas e quatro sementes abrangeram as maiores médias, no 

crescimento das raízes e no número de folhas e as menores médias em crescimento de caules, 

além de alcançarem 100% de germinação, já às sacolinhas com oito e dezesseis sementes 

abrangeram as menores médias, no crescimento da raiz e no número de folhas, obtendo as 

maiores médias em crescimento de caules, conseguiram alcançar 87,5% e 79,69% de 

germinação respectivamente. Devido a competição intra-específica em plantas de uma mesma 

espécie se caracterizar por competição por espaço, nutrientes, minerais no solo, pode-se 

concluir que altas densidades de plantas inviabilizam a produção da lavoura de mostarda, uma 

vez que, as sacolinhas com oito e dezesseis sementes apresentaram menor média no número 

de folhas, o que é essencial nesta cultura. Com isso de fato prova-se que a competição intra-

específica quando ativada afeta a capacidade dos indivíduos na exploração de recursos, na 

capacidade de sobreviver e reproduzir-se, gerando prejuízos no crescimento, no 

desenvolvimento e, consequentemente, na produção. 
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A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO ESCOLAR PARA A SIGNIFICAÇÃO DO PROCESSO 

ENSINO-APRENDIZAGEM DE TRIGONOMETRIA NO TRIÂNGULO 

RETÂNGULO NA EDUCAÇÃO BÁSICA 
 

BRAGA, Fernando Sanches¹; SANTOS, Raquel Cordeiro dos¹; ANDRADE, Wgeverson Pascoal de¹ 

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – Campus São João Evangelista 

 

Área: Matemática 

 

O presente trabalho é um projeto de TCC do curso de Licenciatura Plena em Matemática do 

IFMG - Campus SJE. Logo, sendo pré-requisito para conclusão da graduação. Três 

graduandos ancorados por discussões e leituras realizadas durante os seis primeiros semestres 

da graduação. Através do estágio supervisionado e o PIBID (Programa Institucional de Bolsa 

de Iniciação à Docência) percebe-se que a trigonometria é um daqueles conceitos 

matemáticos que são “pulados” no livro didático. E considerando que é um conceito que exige 

e estimula a qualidade no ato de pensar matematicamente, a presença de tal conteúdo nos 

estudos da educação básica, deve ser uma constante. Paralelo a essas características da 

trigonometria, existe grande insegurança da maioria do corpo docente em abordar tal tema. 

Então surge a ideia, que tem com principal objetivo, tratar da produção e geração de uma 

estratégia metodológica didático-pedagógica que auxilie professores e estudantes da educação 

básica da rede estadual de ensino, no processo ensino/aprendizagem de trigonometria no 

triângulo retângulo. Busca-se a significação através de aulas, a ruptura com o estilo 

tradicional das aulas unicamente expositivas; através de atividades práticas externas que 

instigue no professor e no estudante o desenvolvimento da visão crítica investigativa. Para 

que os mesmos, como profissional e educando ativos, tenham condições de rever suas 

estratégias educacionais. A utilização de atividades investigativas será a base da proposta, 

possibilitando que os estudantes descubram conceitos relacionados à trigonometria por si 

mesmos. Durante todo o processo de execução do trabalho serão desenvolvidas atividades 

avaliativas contínuas em conjunto com os professores de matemática da Escola Estadual 

Josefina Pimenta objetivando o processo avaliativo constante tendo como parâmetro o próprio 

estudante. Medições, construção de triângulos retângulos, verificações das propriedades do 

triângulo retângulo serão realizadas nos ambientes externos à sala de aula. Verificada a 

eficiência do trabalho científico espera-se que a instituição estadual de ensino tenha um 

produto capaz de orientar os atuais e futuros professores de matemática da escola. Espera-se 

também que o trabalho contribua para outras disciplinas e outros conceitos matemáticos. E 

demonstre que é possível desenvolver planos e/ou sequências didáticas que realmente 

norteiem as práticas pedagógicas nas aulas de matemática ou de qualquer outra disciplina. 

Espera-se ainda que os professores despertem sua curiosidade acerca do processo 

ensino/aprendizagem, evidencie suas análises, ou seja, que esse professor torne pesquisador 

da sua própria prática e que os estudantes percebam e se conscientizem do seu verdadeiro 

papel dentro do processo de ensino-aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Estratégia Metodológica. Ensino/Aprendizagem. Trigonometria. 

  



 

Anais do I Seminário de Integração Acadêmica 
14 a 17 de Maio de 2013 
São João Evangelista-MG 

22 

CAPÍTULO 2 

POSTER/COMUNICAÇÃO ORAL 05 
 

AVALIAÇÃO NA PERSPECTIVA DA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMO 

INSTRUMENTO DE INVESTIGAÇÃO E TRATAMENTO DO ERRO 

 
GONÇALVES, Bruno Pinheiro dos Reis¹; BATISTA, Jéffesson Anatário Nazário¹; MONTEIRO, Edson Antônio 

Santos¹; SANTOS, Débora Aparecida de Almeida¹; CAMPOS, Rosana Moreira¹; SANTOS, Krisley Miranda¹; 

BICALHO, Jossara Bazílio de Souza¹. 

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais- Campus São João Evangelista. 

 

Área: Matemática 

 

O presente trabalho faz uma abordagem sobre a avaliação desenvolvida na concepção da 

Resolução de Problemas. Sua elaboração foi feita de acordo com as concepções 

metodológicas de pesquisa sugeridas por Romberg (1992) onde, segundo ele, “toda pesquisa 

começa com uma curiosidade sobre um fenômeno particular do mundo real”. O nosso 

fenômeno de interesse parte da indagação de como a avaliação desenvolvida na concepção da 

Resolução de Problemas pode contribuir com o processo de ensino-aprendizagem em 

Matemática, a partir do tratamento dos erros cometidos pelos alunos. O trabalho ainda faz 

uma abordagem referente ao lado positivo que o erro exerce na construção do conhecimento e 

o modo como professores e alunos podem lidar com essa questão em sala de aula. O objetivo 

é mostrar que a avaliação, quando desenvolvida de forma investigativa, possibilita o 

reconhecimento do grau de compreensão do aluno frente ao conteúdo, bem como as lacunas 

existentes com relação ao aprendizado do mesmo. Para a construção do trabalho, além de uma 

abordagem bibliográfica, foi desenvolvida uma atividade de campo, com alunos do 7º ano de 

uma escola da cidade de São João Evangelista (MG), relacionada à utilização de conceitos de 

área e perímetro de forma a identificar o grau de compreensão desses alunos quanto a esses 

conteúdos e, também, verificar as dificuldades que os mesmos ainda possuem. Diante dos 

resultados da atividade, foi feita uma análise comparativa relacionando o grau de 

conhecimento esperado e o grau de conhecimento real dos alunos. A partir dos dados obtidos, 

intervenções didáticas foram feitas de forma a suprir as falhas na assimilação do conteúdo. O 

erro, no processo de avaliação, pode assumir vários significados, como por exemplo: de 

inclusão, de construção do conhecimento ou de incompetência no processo de ensino-

aprendizagem, ficando a cargo de o professor desenvolver estratégias para que assimilações 

errôneas não sejam desenvolvidas. Nesse sentido, analisar e refletir sobre o erro do aluno, ao 

buscar entender suas respostas, nos leva a perceber uma gama diversificada de perguntas, 

criando novas hipóteses durante uma reflexão sobre o processo de construção daquela 

resolução que, no caso, errada, o aluno desenvolveu. 
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O PIBID NO IFMG- CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA SOB A ÓTICA DE UM 

ALUNO DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 
 

GONDIM, Diego de Matos¹; MURTA, Antônio Marcos
1
 

1
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – Campus São João Evangelista 

 

Área: Matemática 

 

Este resumo objetiva apresentar uma experiência enquanto aluno-bolsista do PIBID - 

Programa Institucional de Iniciação a Docência, do Instituto Federal de Minas Gerais – 

IFMG, campus São João Evangelista, mostrando o vivido e o percebido na E. E. “Monsenhor 

Pinheiro” município de São João Evangelista, Minas Gerais. O PIBID no campus iniciou-se 

no dia 7 de abril de 2011 e conta com 20 alunos do Curso de Licenciatura em Matemática que 

atuam em três escolas públicas do município. Posto isso, apresento a experiência por mim 

vivida e percebida, onde evidencio o valor das inovações no ensino da matemática, uma vez 

que a criação de novas práticas de ensino nas ciências exatas propicia aos alunos o 

desenvolvimento de habilidades de compreensão, análise e síntese. A experiência foi fruto de 

uma feira de matemática envolvendo alunos do nono ano e visava a criação de um produto a 

partir dos conhecimentos matemáticos. Com esses alunos foram abordados os seguintes 

conteúdos: geometria (polígonos regulares e suas planificações: tetraedro, octaedro, 

decágono, dodecágono e icoságono) e transformações multiplicativas. Aqui relato o vivido e o 

percebido, e a relevância de novas práticas para o ensino da matemática, no sentido de 

integrar a disciplina no cotidiano dos alunos para que os mesmos possam construir novos 

sentidos na sua vida cotidiana. Para isso utilizei duas práticas: a primeira trata-se da 

construção dos Móbiles Geométricos, que consiste em proporcionar a compreensão e 

identificação de figuras geométricas tanto planas quanto espaciais. Essa prática permitiu aos 

alunos identificarem as figuras geométricas regulares e irregulares, bem como a partir de qual 

pressuposto pode-se fazer o cálculo dos ângulos internos de um polígono regular. A segunda, 

foi a construção do Método Gelosia utilizado pelos gregos na antiguidade antes da invenção 

da calculadora. Sua função é mostrar aos alunos o quanto fazer multiplicações como 30.689 x 

473 pode se tornar fácil e ágil. Essas práticas vividas tornaram-se experiência percebida, 

diante das transformações que ocorreram nos alunos durante o processo de criação. O 

percebido refere-se a influencia que uma metodologia de ensino sob novas perspectivas pode 

transformar a relação dos alunos com a aprendizagem da matemática. Isso evidenciou-se 

quando os alunos externaram o impacto daquelas práticas nas suas vidas ao levá-las para a sua 

comunidade e compartilhá-las com seus amigos e familiares. Percebi ainda, o quanto os 

conhecimentos didático-pedagógicos podem transformar a concepção do aluno no que diz 

respeito ao aprendizado da matemática. Tais aprendizagens, quando integradas ao ensino, a 

pesquisa e a extensão são capazes de promoverem a construção de uma sociedade de 

indivíduos críticos e atuantes, efetuando as transformações necessárias de modo a torná-la 

uma sociedade cada vez mais democrática.  

 

Palavras-chave: Geometria. Propriedades Multiplicativas. Ensino-Aprendizagem. 
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AS PIPAS TETRAÉDRICAS SOB NOVAS PERSPECTIVAS PARA O ENSINO DE 

GEOMETRIA 

 
GONDIM, Diego de Matos¹; MURTA, Antônio Marcos
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1
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – Campus São João Evangelista 

 

Área: Matemática 

 

Este resumo objetiva apresentar uma experiência enquanto aluno-bolsista do PIBID1 IFMG, 

campus São João Evangelista, evidenciando a ação do programa na E. E. “Monsenhor 

Pinheiro” de São João Evangelista, MG. O Programa no campus iniciou-se no dia 7 de abril 

de 2011 e conta atualmente com 49 alunos do Curso de Licenciatura em Matemática que 

atuam em escolas públicas. Posto isso, apresento a experiência por mim vivida e percebida, 

onde evidencio o valor das inovações no ensino da matemática, uma vez que a criação de 

novas práticas de ensino nas ciências exatas propicia aos alunos o desenvolvimento de 

habilidades de compreensão, análise e síntese. A experiência foi fruto de um campeonato de 

pipas envolvendo alunos do nono ano e visava a criação de pipas a partir dos conhecimentos 

geométricos. Foram abordados os seguintes conteúdos: geometria (polígonos regulares planos 

e espaciais), classificação dos triângulos, estudo das medianas, bissetrizes e alturas. Os 

conteúdos foram utilizados para explorar questões de contagem, semelhança, 

proporcionalidade e áreas. Sendo assim, percebe-se a relevância de novas práticas no ensino 

da geometria, integrando a disciplina ao meio cultural dos alunos para que os mesmos possam 

construir novos sentidos no seu cotidiano. Para isso utilizei práticas como: construção dos 

Móbiles Geométricos, que consiste na utilização de canudos para a confecção de figuras 

espaciais. Essa prática permitiu aos alunos identificarem figuras geométricas regulares e 

irregulares, bem como a partir de qual pressuposto pode-se fazer o cálculo dos ângulos 

internos de um polígono regular. Através desta prática os alunos realizaram os cortes das 

pipas e suas bases, utilizando os desenhos geométricos construídos por eles nas aulas de 

matemática, para construírem a pipa tetraédrica de Alexander Graham Bel. Essas práticas 

vividas tornaram-se experiência percebida, diante das transformações que ocorreram nos 

alunos no processo de criação. O percebido refere-se à influência que uma metodologia de 

ensino pode transformar a relação dos alunos com a aprendizagem. Isso se evidenciou quando 

os alunos externaram o impacto daquelas práticas nas suas vidas ao levá-las para a sua 

comunidade e compartilhá-las. Percebi ainda, que os conhecimentos didático-pedagógicos 

podem transformar a concepção do aluno no que diz respeito ao aprendizado. Percebe-se com 

isso que tais metodologias, quando integradas ao ensino e ao dia a dia podem promover a 

construção de uma sociedade de indivíduos críticos e atuantes, capazes de interferirem na 

sociedade tornando-a cada vez mais democrática. 

 

Palavras-chave: Ensino-Aprendizagem. Geometria. Polígonos. 
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SOFTWARE DE ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DE NUTRIENTES PARA O SOLO 

 
RODRIGUES, José Geraldo Sousa¹; LEMOS, Karina Dutra de Carvalho¹; RAMOS, Welder das Graças 

Coelho¹;  

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – Campus São João Evangelista 

 

Área: Sistemas de Informação 

 

A análise e adubação do solo são práticas agrícolas que consistem em analisar os nutrientes 

presentes no solo para que haja um fornecimento de adubos ou fertilizantes ao mesmo, de 

modo a recuperar e/ou conservar a sua fertilidade, suprindo a carência de nutrientes e 

proporcionando o pleno desenvolvimento das culturas inseridas na área de correção e 

adubação, sendo que adubação correta é uma prática que aumenta a produtividade agrícola, 

beneficiando os produtores de modo geral (RIBEIRO et al.; VENZON et al.).Com a carência 

de bons softwares para efetuar os cálculos de calagem e adubação de forma que beneficie o 

produtor rural, o desenvolvimento de um software que visa a diminuição do custo no campo e 

que calcula a necessidade de adubação em relação à real falta de nutrientes tornou-se 

imprescindível.O software foi desenvolvido para ser disponibilizado gratuitamente para a 

comunidade interna do Instituto Federal de Minas Gerais, Campus São João Evangelista, para 

uso didático e aplicações nos setores agrícolas da instituição. Em relação à metodologia do 

desenvolvimento do software foram necessários os estudos relativos aos métodos de 

recomendação de calagem e adubação para hortaliças, sobre a linguagem de programação e o 

SGDB (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados)que se adequaram aos requisitos do 

sistema.  Após todos esses estudos, foi iniciada a implementação e população do banco de 

dados. Posteriormente foi desenvolvida a interface gráfica do programa e a conexão entre o 

banco de dados e a aplicação. Coma conexão estabelecida os cálculos foram implementados. 

Após o desenvolvimento do software o mesmo foi instalado e testado. Conforme os testes 

eram realizados, as devidas correções e ajustes para readequação do sistema eram feitos. 

Como resultados obtivemos um software desenvolvido em Java, como banco de dados em 

MySQL, responsável por receber os dados da análise química do solo e realizar os cálculos 

para recomendação de calagem e adubação do solo para a cultura desejada pelo cliente. Outra 

funcionalidade do software é a inserção de culturas de acordo com a tabela aplicação da 

textura de solo. Ao final do desenvolvimento do projeto podemos ampliar o nosso 

conhecimento, exemplo, boas praticas de programação de computadores, os diversos tipos de 

cálculos de calagem e adubação que são utilizados por diferentes profissionais. A partir de 

agora com a utilização do software os clientes finais, agricultores, serão beneficiados com 

mais versatilidade e rapidez no recebimento dos cálculos de recomendação de calagem e 

adubação, resolvendo o problema da demora na entrega dos resultados, o que antes acarretava 

em perdas na produção pelo atraso no preparo do solo para o plantio. 
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DICIONÁRIO TÉCNICO DE INGLÊS 
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¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – Campus São João Evangelista 

 

Área: Sistemas de Informação 

 

O ensino de língua inglesa no IFMG - SJE nos cursos técnicos e superiores oferecidos 

utilizam apostilas, livros didáticos, gramáticas e dicionários impressos. Material que não 

desperta interesse no aluno habituado a acessar informações de forma dinâmica, através do 

uso de recursos computacionais. O uso dos dicionários eletrônicos vem sendo grande aliado 

do ensino de idiomas, porém o acesso dos alunos fica restrito, pois sua aquisição acontece 

através da compra de cd-roms ou através da internet, o que muitas das vezes não faz parte da 

realidade de todos. A proposta do projeto foi criar um dicionário eletrônico terminológico 

bilíngue inglês-português para o IFMG - SJE com o objetivo de auxiliar alunos e professores 

na tradução de termos e textos da língua inglesa. No desenvolvimento do software, foi 

realizada uma avaliação de dicionários eletrônicos disponíveis no mercado, baseada em 

critérios como a usabilidade, funcionalidade, qualidade do software e na interação das 

interfaces gráficas. O levantamento e a análise dos requisitos aconteceram com a colaboração 

de professores de língua inglesa do campus, que especificaram as funcionalidades necessárias 

para o desenvolvimento de um software que atendesse as reais necessidades da instituição. A 

linguagem de programação utilizada foi o C# e como sistema gerenciador de banco de dados 

o SQL Server Express. Foi desenvolvida a possibilidade da inserção de termos não 

contemplados no dicionário, além de sua edição e exclusão por parte do professor que possui 

uma permissão especial do sistema. Foram feitos testes que possibilitaram realizar melhorias 

nas funcionalidades que compõe o software, para evolução do mesmo em seu ciclo de vida e 

para maior contribuição do mesmo como ferramenta de auxílio na aquisição de 

conhecimentos. A ferramenta possibilita a realização de consultas dinâmicas proporcionadas 

pela busca dos termos desejados pelos usuários alunos e professores com suas devidas 

permissões e com o retorno do significado e da classe gramatical, proporcionando traduções 

mais eficientes e interativas. Pôde ser constatado a partir do desenvolvimento deste projeto 

que uma ferramenta didático-pedagógica proporciona uma maior interação do aluno na 

realização das consultas dos termos e funciona como ferramenta efetiva e dinâmica na 

tradução dos termos desejados.  
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Área: Sistemas de Informação 

 

Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Refeições Coletivas, o mercado alimentício 

tem atingido proporções tamanhas que resultam em maior investimento em sistemas de 

informação e profissionais para atuarem na área de nutrição. Em meio a este contexto, 

instituições de ensino profissionalizante e superior têm se envolvido na formação de 

profissionais capacitados para atuarem na gestão de planejamento de refeições. O 

planejamento de cardápio em muitas organizações é feito mecanicamente, pela inexistência de 

ferramentas flexíveis e de baixo custo, criando grande morosidade no processo. Uma 

alternativa para agilizar e facilitar o planejamento de cardápio é a criação de softwares que 

forneçam e recebam dados precisos para controlar as operações básicas em uma Unidade de 

Alimentação e Nutrição (UAN). Deste modo, a fim de atender às necessidades acadêmicas e 

comerciais surgiu a proposta de desenvolver um software que fosse open source e gratuito, 

que auxilie no planejamento de cardápio de um restaurante destinado às pessoas sadias. 

Portanto, o programa não é indicado para tratamentos nutricionais ou dietéticos de pessoas 

enfermas ou com fins estéticos, apenas para o fornecimento de alimentação adequada para um 

determinado perfil de cliente de uma UAN. Este projeto atende principalmente as demandas 

do curso técnico em Nutrição e Dietética e a unidade de alimentação e nutrição do Instituto 

Federal de Minas Gerais – Campus São João Evangelista (IFMG - SJE). A missão deste 

software resume-se em estabelecer o emprego prático e automatizado das técnicas 

pedagógicas de planejamento de cardápio, a fim de aperfeiçoar o aprendizado e o trabalho 

profissional dos estudantes e técnicos do ramo de refeições coletivas. Para definir as 

funcionalidades desta ferramenta e criar o planejamento do projeto de software, foram 

realizados: levantamento bibliográfico, definição de requisitos, análise de viabilidade de 

software, levantamento de ferramentas apropriadas para o desenvolvimento, projeto de 

sistema e software, implementação e teste unitário de software, integração e teste de sistema. 

De acordo com as necessidades especificadas, registradas no documento de especificação de 

software, determinou-se que o sistema ideal para o IFMG - SJE deveria ser um software 

multiplataforma e web. Para o desenvolvimento deste sistema foi utilizado o modelo de 

processo de software cascata e as tecnologias de desenvolvimento foram: AJAX, PHP, MySql, 

HTML, CSS, Astah, Netbeans, BrModelo e Java Script. Os diferenciais deste software é a 

portabilidade e o feedback entre os clientes e a cozinha responsável pelo cardápio, o cliente de 

um restaurante pode acessar o cardápio na internet e consultar os status das refeições. Desta 

forma este sistema ajuda o estudante a ter noção real do funcionamento de uma UAN, assim 

como agilizar o processo de criação dos mapas de cardápios. Todo o sistema é baseado em um 

processo de gestão de cardápios em uma UAN profissional, abrangendo funcionalidades para: 

contratos, fornecedores, clientes, restaurantes, fichas técnicas, produtos, nutrientes, estoque, 

sugestões, avaliação de cardápio e controle de estudantes. 
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As agroindústrias devem ter arcabouço a respeito de todos os custos, pois estes estão 

fortemente pautados na produção de itens agroindustriais. A proposta do projeto foi criar um 

software para o cálculo do custo, constituição do preço de venda, apuração de resultados 

através de relatórios e gráficos, capaz de definir o ponto de equilíbrio do custo de cada 

produto e avaliar o resultado da produção da agroindústria. O campo estabelecido para a 

pesquisa, implementação e implantação do software é a Agroindústria do IFMG – Campus 

São João Evangelista que detém os atributos necessários e pertinentes ao processo de 

construção do software. O objetivo do projeto foi o desenvolvimento de um software que 

auxilie os funcionários do ramo agroindustrial na constituição do preço final de um produto. 

A ferramenta é composta por um plano de contas no qual o usuário cadastra os componentes e 

também os insumos referentes à produção, a cada novo item cadastrado, com seu respectivo 

preço, agrega-se valor ao produto final, possibilitando o cálculo de custo dos produtos. Para a 

realização do projeto, foi necessário o estudo a cerca de diferentes assuntos como, o Setor 

Agroindustrial, modelagem UML, Banco de Dados, a Linguagem de Programação Java e a 

Construção de Relatórios. O projeto foi executado inicialmente, com coletas de dados através 

de funcionários do setor agroindustrial, dentre os dados coletados foi feita uma análise na qual 

foram selecionados os critérios necessários para a elaboração do software. Os resultados 

foram dispostos na documentação do aplicativo. Projetou-se então o banco de dados para 

então iniciar estudos acerca de técnicas de desenvolvimento de software. Em conjunto com os 

estudos da linguagem de programação e construção de relatórios, o aplicativo foi sendo 

desenvolvido. Ao fim, o aplicativo foi finalizado, devidamente instalado no setor 

agroindustrial do campus. O desenvolvimento do projeto contribuiu na formação acadêmica, 

visto que os assuntos abordados durante as fases de desenvolvimento do software ajudam 

ainda mais a reforçar e estabelecer de forma concreta os conceitos estudados em sala de aula. 

O projeto possibilitou através de seu desenvolvimento a interação das áreas uma vez que o 

estudo e entendimento do ramo agroindustrial, financeiro e tecnológico tem que estar em 

perfeita sintonia para a execução do projeto. Essa junção de áreas é que torna o projeto 

interessante, pois essa migração para outros campos de pesquisa possibilitam uma 

abrangência de conhecimentos, contribuindo não só para a formação acadêmica quanto 

profissional. 
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A Teoria das Inteligências Múltiplas, teoria na qual tem seu enfoque no próprio conceito de 

inteligência, a capacidade única e em desenvolvimento de um indivíduo, é separada em 7 

(sete) inteligências, Línguistica, Musical, Cinestésica-Corporal, Natural, Intra-Pessoal, 

Interpessoal e Lógico-matemática, inteligência na qual é um dos objetos de estudo. A 

inteligência lógico-matemática é a capacidade de resolução de problemas, sensibilidade para 

padrões e resolução de séries de raciocínio. O objetivo desse projeto intitulado “Teoria das 

Inteligências Múltiplas: Método investigativo entre a Inteligência Lógico-Matemática e o 

Desenvolvimento de Algoritmos” é desenvolver ações de investigação que discutam a teoria 

lógico-matemática e o desenvolvimento na resolução de problemas nos Algoritmos, ao 

desenvolver a habilidade lógico-matemática o aluno desenvolverá a resolução de problemas, 

pois lógico-matemática não se relaciona só com o tecnicismo da matemática, e sim, com o 

desenvolvimento de soluções lógicas para problemas propostos. Esta pesquisa é de teor 

quantitativo, pois os dados analisados remontam em análises de gráficos e dados estatísticos. 

O método de pesquisa quantitativo, onde foi a aplicado um questionário, onde foram avaliadas 

7 amostras, que responderam as perguntas do questionário, apresentando sua auto-avaliação e 

a nota da disciplina de Introdução a Programação, disciplina obrigatória do curso de Sistemas 

de Informação, do IFMG – Campus São João Evangelista. A pergunta orientadora desta 

pesquisa “Os alunos que tem desenvolvimento considerável em inteligência lógico-

matemática, tem habilidades superiores em desenvolvimento de algoritmos?”, os resultados 

foram condizentes com a hipótese de que, o aluno que tem melhor desenvolvimento lógico-

matemática tem maior nota nas disciplinas que envolve como conhecimento necessário o 

desenvolvimento e criação de algoritmos, este resultado foi constatado a partir do questionário 

diagnóstico da inteligência lógico-matemática, aplicado as sete amostras escolhidas, onde os 

alunos que tiraram acima de 2,5 no teste, sendo seu máximo 4, teve nota maior ou igual a 70, 

sendo o máximo 100 e 2 amostras tiraram abaixo de 2,5 e suas notas variaram entre 60 e 65. 

Desta forma é possível afirmar que, as inteligência lógico-matemática, cria habilidade para o 

desenvolvimento de soluções lógicas que a criação de algoritmo necessita, sendo este caso a 

habilidade para se trabalhar padrões e o raciocínio lógico, pois constata-se que, quanto maior 

for a habilidade do individuo em lógico-matemática maior será sua habilidade em conteúdos 

que se relacionam com a mesma. 
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Área: Tecnologia em Silvicultura 

 

Pesquisas sobre a relação entre o diâmetro e a altura, ou hipsométrica, pode minimizar custos 

de mensuração florestal. A estimação da altura é uma etapa fundamental para a determinação 

do volume em inventários florestais. O objetivo do presente trabalho foi avaliar modelos 

hipsométricos e apresentar o mais indicado para estimar a altura total de eucalipto em um 

plantio superadensado. O experimento foi instalado em maio de 2012 no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) - Campus São João Evangelista à 

22º13’16 “de latitude Sul e 54º48’20 de longitude Oeste, utilizando um híbrido de Eucalyptus 

grandis Hill ex Maiden x E. urophylla S. T. Blake. Adotaram-se três parcelas experimentais 

sob o espaçamento de 3,0 x 0,5 m. Cada parcela por quatro linhas de plantio com 7 plantas, 

totalizando 28 indivíduos, dos quais 10 foram mensurados por ter sido adotada a bordadura 

simples. Aos 10 meses de idade mensurou-se o diâmetro a 1,30 m de altura do solo (DAP, 

cm) e altura total (H, m) de todas as árvores. Os dados coletados passaram por uma criteriosa 

consistência. Foram testados três modelos hipsométricos, selecionados na literatura florestal, 

modelo 1: “LnH = β0 + β1 LnDAP + ε”; modelo 2: “LnH = β0 + β1 1⁄DAP + ε” e modelo 3: 

“H = β0 + β1 DAP + β2 DAP
2
 + ε”. A seleção do melhor modelo se baseou no maior 

coeficiente de determinação, no menor erro-padrão da estimativa, significância de parâmetros 

dos modelos (p < 0,05), teste t e análise gráfica dos resíduos porcentuais. Após os ajustes, 

observaram-se os seguintes resultados para os parâmetros dos modelos: equação 1: 

β0 = 1,218318
*
; β1 = 0,482674

*
, equação 2: β0 = 2,190741

*
; β1 = -1,121387

*
, equação 3: 

β0 = 0,606393
ns

; β1 = 2,570354
*
, β2 = -0,249802

*
. Os coeficientes de determinação ajustado 

destas equações foram de 0,81 (erro-padrão de 0,09 m), 0,83 (erro-padrão de 0,08 m) e 0,79 

(erro-padrão de 0,49 m), respectivamente. Somente na equação 3, os dados observados e 

estimados se diferenciaram estatisticamente entre si a 5,0 % de probabilidade. Melhor 

distribuição dos resíduos foi verificada quando se ajustou o modelo 1 e o 2. Os modelos 

hipsométricos 1 e o 2 foram os mais adequados para estimar a altura em árvores de eucalipto 

no espaçamento e na idade estudados. 
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O efeito da bordadura em povoamentos florestais pode afetar o crescimento e produção 

volumétrica de árvores que se localizam em regiões limítrofes de talhões comerciais. Árvores 

que se localizam as margens de plantios tendem apresentar maiores incrementos em diâmetro 

e em altura. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a produção, em volume sem casca, do 

eucalipto quando situado no interior e na borda de um plantio superadensado. O estudo foi 

conduzido a 22º13’16 “de latitude Sul e 54º48’20 de longitude Oeste em área do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – Campus São João Evangelista 

(IFMG/SJE). O clima predominante na região é do tipo Cwa pelo sistema de Köppen, com 

médias anuais de temperatura, precipitação e altitude de 20,1 °C, 1081 mm e 680 m, 

respectivamente. O experimento foi instalado em maio de 2012 utilizando-se um híbrido de 

Eucalyptus grandis Hill ex Maiden x E. urophylla S. T. Blake. Adotaram-se três parcelas 

experimentais sob o espaçamento de 3,0 x 1,0 m. Cada parcela foi constituída por quatro 

linhas de plantio com 7 plantas, totalizando 28 indivíduos, dos quais 18 se encontravam em 

região com bordadura simples. Aos 10 meses de idade mensurou-se o diâmetro a 1,30 m de 

altura do solo (DAP, cm) e altura total (H, m) de todas as árvores. O volume sem casca (VSC, 

m3) por árvore foi obtido pela seguinte equação: “LnVSC= -10,103
*
 + 1,958

*
 LnDAP + 

0,987
*
 LnH”. Os dados, expressos em m3/árvore , foram submetidos ao teste t não pareado a 

5,0 % de significância. Não foi observada diferença estatística significativa (p = 0,1224) para 

o VSC. Isto se deve, provavelmente, à uma baixa ou ausente competição pelos recursos do 

meio na idade estudada, propiciando mesmo crescimento das árvores que se encontravam no 

interior e na borda das parcelas. A média e desvio-padrão do VSC foi de 0,0034 ± 0,0017 

m
3
/árvore. Conclui-se que árvores de eucalipto no interior e em regiões limítrofes de plantios 

superadensados podem apresentar uma produção em volume sem casca similares na idade em 

estudo.  
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O cálculo da área seccional é uma etapa fundamental para a determinação do volume em 

inventários florestais. A maior parte das pesquisas se concentra em avaliações no interior dos 

povoamentos florestais, não considerando, em alguns casos, as árvores de borda. Entretanto, 

estas árvores tendem apresentar maior diâmetro, sobrevivência e produtividade em idades 

avançadas. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a área seccional do eucalipto quando 

situado no interior e na borda de um plantio superadensado. O estudo foi conduzido a 

22º13’16 “de latitude Sul e 54º48’20 de longitude Oeste em área do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – Campus São João Evangelista 

(IFMG/SJE). O clima predominante na região é do tipo Cwa pelo sistema de Köppen, com 

médias anuais de temperatura, precipitação e altitude de 20,1 °C, 1081 mm e 680 m, 

respectivamente. O experimento foi instalado em maio de 2012 utilizando-se um híbrido de 

Eucalyptus grandis Hill ex Maiden x E. urophylla S. T. Blake. Adotaram-se três parcelas 

experimentais sob o espaçamento de 3,0 x 1,0 m. Cada parcela foi constituída por quatro 

linhas de plantio com 7 plantas, totalizando 28 indivíduos, dos quais 18 se encontravam em 

região com bordadura simples. Aos 10 meses de idade mensurou-se o diâmetro a 1,30 m de 

altura do solo (DAP, cm) de todas as árvores. Foi obtida a área seccional (AS, cm
2
) de todas 

as árvores em cada unidade experimental. Os dados, expressos em cm
2
/árvore , foram 

submetidos ao teste t não pareado a 5,0 % de significância. Os dados apresentaram 

normalidade e homogeneidade de variâncias segundo Lillierfors e Cochran, respectivamente. 

Não foi observada diferença estatística significativa (p = 0,1045) para a AS. Assim, o efeito 

de borda não foi evidenciado. É importante salientar que a média e o desvio-padrão da AS das 

árvores situadas no interior e nas bordas das parcelas experimentais foram de 11,8428 ± 

4,3097 cm
2
/árvore e 13,7265 ± 5,4812 cm

2
/árvore, respectivamente. Isto pode ser resultado de 

uma baixa ou ausente competição, principalmente, por luz, água e nutrientes na idade em 

estudo. Conclui-se que árvores de eucalipto no interior e em regiões limítrofes de plantios 

superadensados podem apresentar a área seccional similares na idade e bordadura 

consideradas. 
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A ocorrência original da Mata Atlântica engloba 17 estados no Brasil e vai do Ceará ao Rio 

Grande do Sul, se estendendo ao Paraguai e à Argentina, no território brasileiro a Mata 

Atlântica representava uma cobertura total de 15%, que atualmente foi reduzida a apenas 

7,9%. Desde as primeiras etapas da colonização do Brasil, a Mata Atlântica tem passado por 

uma série de surtos de conversão de florestas naturais para outros usos, cujo resultado final 

observa-se nas paisagens hoje fortemente dominadas pelo homem. Atualmente vários esforços 

vêm sendo realizados para a recuperação da Mata Atlântica entre eles podemos destacar a 

utilização de mecanismos de regeneração natural, como a utilização de florestas exóticas para 

o favorecimento da regeneração natural de espécies nativas. O presente estudo teve como 

objetivo, verificar a regeneração natural das espécies de Mata Atlântica em sub-bosque de 

Eucalyptus cloeziana F. Muell e Eucalyptus grandis Hill (ex Maiden), no Instituto Federal de 

Minas Gerais campus São João Evangelista. Foram amostradas 2 parcelas com 1000m² cada. 

A análise de diversidade foi feita por meio dos índices de Shannon-Wiener (H’), equabilidade 

de Pielou (J), o índice de dominância de Simpson (C) e os índices de Similaridade de Jaccard 

(SJ) e Sorensen (SO). No povoamento de E. grandis os índices de diversidade foram: H’ foi 

de 1,69; J foi 0,26; C de 0,39. Para o povoamento de E. cloeziana os índices foram: H’ de 

2,62; J foi de 0,44; C de 0,12. Os índices de similaridade foram SJ de 0,553191 apresentando 

cerca de 50% das espécies comuns nos dois povoamentos de Eucalipto e o índice de 

similaridade SO de 0,71239 apresentando uma associação de 71% entre os sub-bosques das 

duas espécies de eucalipto. No levantamento das espécies em regeneração no sub-bosque 

foram encontrados 1094 indivíduos em regeneração, distribuídos em 25 famílias e em 49 

espécies no sub-bosque dos dois povoamentos (Eucalyptus grandis e Eucalyptus cloeziana). 

As famílias mais representativas foram Fabaceae, Anacardiaceae, Rubiaceae e Annonaceae. 

Com este trabalho pode-se observar que a estrutura estabelecida das árvores de Eucalyptus 

cloeziana e Eucalyptus grandis permitiu a regeneração natural no sub-bosque da área de 

estudo, podendo este ser utilizado para favorecer a recuperação de áreas degradadas deste 

importante bioma.  

 

Palavras-chave: Eucalipto. Fitossociologia. Recuperação. 
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EFEITO DE DIFERENTES APLICAÇÕES DE POLÍMERO HIDRORETENTOR 

(GEL) NA PRODUÇÃO DE BIOMASSA DE RAIZ NO CRESCIMENTO INICIAL DE 

MUDAS DE EUCALIPTO 

 
BRAGA NETO, Ari Medeiros

1
; OLIVEIRA, Carlos Henrique Rodrigues de

2
; AGUIAR, Matheus Meira

1
; 

MENDONÇA, Tadeu de Almeida
1
; CARVALHO, Julio Cesar Alves

1
; SUGAWARA, Márcio Takeshi

1
 

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – Campus São João Evangelista-MG 
2
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo – Campus Ibatiba-ES 

 

Área: Tecnologia em Silvicultura 

 

O desenvolvimento inicial das mudas de eucalipto no solo, sobre condições naturais, está 

diretamente relacionado ao potencial hídrico do solo, que indica o estado de umidade do 

mesmo e a necessidade de irrigação. A disponibilidade de água afeta o crescimento das 

plantas por controlar a abertura estomática e, consequentemente, a produção de biomassa 

seca. Atualmente busca-se alternativas para diminuir os gastos de água no campo, uma dessas 

alternativas, pode ser, o uso de polímero hidroretentor (gel), que podem ser definidos como 

substâncias constituídas de macromoléculas formadas a partir da repetição de unidades 

estruturais menores, os monômeros. O estudo foi conduzido em área do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) no município de São João 

Evangelista-MG. Foram avaliadas a biomassa de raiz aos 60, 120 e 150 dias após o plantio. 

Esse trabalho teve o objetivo de avaliar a produção inicial de biomassa de raiz em mudas de 

eucalipto submetidas a diferentes métodos de aplicação de gel. O experimento foi instalado 

em delineamento em blocos casualizados (DBC), com cinco tratamentos com 18 mudas cada, 

com três repetições para cada tratamento, sendo os tratamentos T1- Irrigação com 3 L de água 

por planta; T2-500 ml de gel hidratado misturado na cova, com enxada no plantio; T3- 500 ml 

de gel hidratado por planta, aplicado com a plantadeira JETplus; T4- 500 ml de gel hidratado 

por planta, aplicado com a plantadeira JETplant, T5- Irrigação com 3 L de gel hidratado 

diluído 6 vezes (500ml de gel+ 2,5L de água). A avaliação dos dados foi realizada através de 

análise de variância e, quando se apresentaram significativos a 5% de significância pelo teste 

F, por meio do programa SAEG. A análise da variância revelou resultados estatisticamente 

não significativos ao nível de 5% de significância pelo teste F, na produção de biomassa da 

raiz em todas as idades avaliadas (Médias das biomassas de raízes aos 60 dias: T1=10,62g; 

T2=11,40g; T3=11,87g; T4=11,14g e T5=10,43g - aos 120 dias: T1=36,81g; T2=28,69g; 

T3=33,99g; T4=29,42g e T5=28,18g - aos 150 dias: T1=75,18g; T2=85,99g; T3=73,49g; 

T4=65,93g e T5=60,09g), indicando a não eficácia da aplicação do gel hidroretentor no 

acúmulo e produção de biomassa inicial de raízes em mudas de eucalipto. 

 

Palavras-chave: Gel. Biomassa de raiz. Eucalipto. 
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ALTURA DE PLANTAS DE CEDRO ROSA, EM RESPOSTA A DIFERENTES 

DOSES DE ADUBAÇÃO DE ARRANQUE  
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Área: Tecnologia em Silvicultura 

 

A Cedrela fissilis Vell. conhecida popularmente por cedro rosa é uma árvore de importante 

valor econômico, paisagístico e produtora de madeira de alta qualidade. Considerada madeira 

nobre é explorada principalmente nas áreas de construções civil, naval e aeronáutica, 

moveleira, confecção de instrumentos musicais, esculturas e artesanatos. Pode-se também 

emprega-la na extração de óleos essenciais como o perfume semelhante ao cedro-do-líbano e 

substâncias tanantes na casca do lenho. Uma grande vantagem para utilização da madeira 

desta espécie é sua ótima trabalhabilidade com instrumentos manuais e mecânicos, além de 

ser resistente ao empenamento e rachadura após secagem. Este trabalho teve como objetivo 

avaliar o crescimento em altura do cedro rosa, em resposta a diferentes doses de adubação de 

arranque, para que o resultado da dose ideal sirva de referência para a cultura em estudo, vista 

a escassez de informações sobre o assunto. O estudo foi conduzido no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG), Campus São João Evangelista-

MG. O clima predominante na região é do tipo Cwa pela classificação de Köppen, com 

médias anuais de temperatura de 20,1 °C, precipitação de 1081 mm e altitude de 680 m. O 

experimento foi instalado em delineamento em blocos casualizado (DBC), com espaçamento 

(3x3m) com quatro repetições e quatro tratamentos, tendo treze mudas em cada tratamento. 

Os tratamentos foram: 1- testemunha (sem adubação); 2- 80g de NPK (6-30-6); 3- 160g de 

NPK (6-30-6); 4- 240g de NPK (6-30-6). A avaliação dos dados foi realizada através de 

análise de variância e, quando se apresentaram significativos a 5% de significância pelo teste 

F, foi realizada comparações de médias através do teste Tukey, por meio do programa SAEG. 

A análise da variância revelou resultados estatisticamente significativos ao nível de 5% de 

significância pelo teste F, para a variável altura. A aplicação de 160g de NPK (6-30-6) 

demonstrou estatisticamente que a adubação de arranque é mais adequada em relação à 

variável altura aos nove meses após o plantio. Demais variáveis de crescimento e análises 

estatísticas deverão também ser avaliadas para indicação adequada de adubação de arranque 

para o cedro rosa. 

 

Palavras-chave: Fertilização. Cedrela fissilis. Produção. 

 

Apoio financeiro: Fapemig. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  33 

 

 

 

 

Resumos das apresentações na modalidade de Pôster do I Seminário de Integração Acadêmica 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – Campus São João 

Evangelista. 
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O USO DO TANGRAM PARA O ENSINO DE GEOMETRIA PLANA NO 6º ANO 
 

NASCIMENTO, Leila Maria do
1
; CARVALHO, Ronise Aparecida de

1
; CARVALHO, Renato José de

1
; 

BICALHO, Jossara Bazílio de Souza
1
 

1
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - Campus São João Evangelista 

 

Área: Matemática 

 

Este relato descreve em uma atividade de intervenção pedagógica que está em 

desenvolvimento via o PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência) 

com alunos do 6º ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual “Monsenhor Pinheiro”, de 

São João Evangelista-MG, que faz parte de um projeto intitulado “Escola em Movimento”, 

que culminará em um evento em junho, contando com uma diversidade de trabalhos de todas 

as disciplinas, tendo como objetivo geral fazer a interdisciplinaridade usando como tema geral 

a Copa das Confederações de 2013. Este evento esportivo trata-se de um torneio de futebol 

organizado pela FIFA(Federação Internacional de Futebol Associado)entre seleções nacionais 

que acontece a cada quatro anos entre oito países, e terá início em 15 de junho e será sediado 

pelo Brasil e serve como prévia para a Copa do Mundo de 2014; e além de desenvolver 

através de subprojetos por área, habilidades e competências relacionadas a cada disciplina 

escolar. Este é um subprojeto, que com uso da metodologia de Onuchic e Allevato (2009),tem 

como objetivo trabalhar ideias iniciais de Geometria de forma dinâmica e construtiva, usando 

o Tangram como ferramenta concreta, promovendo uma aprendizagem significativa e a 

construção de conceitos de áreas e perímetro de figuras planas, composição e decomposição 

de figuras além de estimular a montagem de diversas figuras de forma criativa.Ao final da 

realização desse subprojeto espera-se ter despertado maior interesse aos alunos, e 

principalmente a compreensão dos conceitos de Geometria Plana como de acordo com os 

objetivos específicos. Sabe-se que é necessário começarmos a refletir e perceber que 

incorporar novas metodologias às práticas docentes em sala de aula pode ser muito proveitoso 

para alunos e professores. Deixar que o aluno opere sobre materiais, brinque e construa o 

conhecimento em grupo torna as aulas mais dinâmicas e possibilita uma fixação real de 

conceitos trabalhados. O uso de materiais concretos, como o tangram, para ensinar Geometria 

é uma importante alternativa didática que contribui para que quando o aluno se torna um 

agente do conhecimento e não mero espectador. 

 

Palavras-chave: Tangram. Ensino de Geometria. Escola em Movimento. 
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POR QUE TEXTOS PARA A COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE DADOS? 
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Área: Matemática 

 

Este relato é fruto da disciplina Resolução de Problemas II do curso Licenciatura em 

Matemática do IFMG- SJE que teve como objetivo abordar de acordo com a Metodologia de 

Romberg, o uso de textos: leitura, escrita e interpretação de dados nas aulas de Matemática, e 

a relevância para o ensino/aprendizagem da mesma, gerando novas compreensões e 

conhecimentos, tratando da interdisciplinaridade da Língua Materna com a linguagem 

Matemática. O desenvolvimento desse trabalho se deu com um levantamento bibliográfico do 

assunto, onde foi perceptível que o ato de escrever pode ser riquíssimo nas aulas de 

Matemática, pelo fato que este não possui a mesma rapidez e “maleabilidade” da oralidade, 

pois quando escrevemos não é possível ir para tantos lados como fazemos quando falamos, a 

ordem da escrita determina a coerência e a lógica do texto, a correção não é imediata, escrever 

requer um planejamento, dessa forma a escrita de textos matemáticos requer uma elaboração e 

uma sistematização; o que não é tão simples, onde é importante articular significações, 

relacionar ideias e etapas de raciocínio. A partir daí conclui-se que as propostas de leitura e 

escrita nas aulas de Matemática podem ter diversos objetivos e podem ocorrer em situações 

diferenciadas entre elas. Segundo Fonseca (2008), a leitura e a escrita são meios que 

proporcionam compreender o mundo e o seu contexto, não numa manipulação mecânica de 

palavras, mas numa relação dinâmica que vincula linguagem e realidade. 

 

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem. Língua Materna. Linguagem Matemática. 
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UM TRATAMENTO MATEMÁTICO E BIOLÓGICO DA MASCOTE 2013/2014: O 

FULECO 
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Área: Matemática 

 

Este relato consiste em um subprojeto que está em desenvolvimento via o PIBID (Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência) na Escola Estadual “Monsenhor Pinheiro” – 

SJE, que culminará em uma feira interdisciplinar em junho, cujo tema é “Copa das 

Confederações de 2013” com o título “Escola em Movimento”, com o objetivo de fazer uma 

interdisciplinaridade, fazendo uma relação com o dentro e fora de sala de aula, enfocando a 

Copa das Confederações de 2013, um torneio de futebol organizado pela FIFA (Federação 

Internacional de Futebol Associado) entre seleções nacionais que acontece a cada quatro anos, 

entre oito países. Nesse ano, além do Brasil (país sede) participarão: Uruguai, México, 

Nigéria, Taiti, Espanha, Itália e Japão. O início da competição será em 15 de junho e servirá 

como prévia para a Copa do Mundo de 2014. E este subprojeto, que está em desenvolvimento, 

em duas turmas de 8º anos, de acordo com a metodologia de Onuchic e Allevato (2009), tem 

como destaque o mascote da Copa das Confederações desse ano, e da Copa do Mundo de 

2014, o fuleco = futebol + ecologia, representado pelo tatu bola, do gênero Tolypeutes, 

conhecido como tatu-bola-da-caatinga, que está sendo abordado por duas disciplinas, Ciências 

e Matemática, com o objetivo de trabalhar respectivamente a história dos mascotes, o 

significado para o país que sedia o evento, características biológicas do animal, extinção, 

ecologia; e Tratamento de Informação e Espaço e Forma, enfocando porcentagens, gráficos, e 

através do desenho oficial representativo da mascote explorar a construção de maquetes com 

ideias de proporcionalidade, simetrias, além de desenhos por aproximações geométricas, 

polígonos e suas características. O desenvolvimento desse subprojeto e dos outros do evento 

“Escola em Movimento” almeja despertar a curiosidade dos alunos, levando-os a aliar o que 

se estuda em sala de aula e o que acontece no mundo, sendo o futebol um assunto que 

desperta interesse para a maioria, além de desenvolver as habilidades e competências 

previstas nos objetivos do subprojeto. 

 

Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Copa das Confederações. Fuleco. 

  



 

Anais do I Seminário de Integração Acadêmica 
14 a 17 de Maio de 2013 
São João Evangelista-MG 

40 

CAPÍTULO 3 

POSTER 04 
 

RELACIONANDO MATEMÁTICA E ARTE 
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Área: Matemática 

 

Neste trabalho apresentamos um relato de experiência vivenciado por nós através de um 

minicurso oferecido a Professores de Matemática do Ensino Fundamental, da Educação 

Infantil, Estudantes de cursos de Licenciatura em Matemática, Pedagogia, Normal Superior e 

áreas afins, durante a realização da II semana das licenciaturas e III encontro institucional do 

PIBID no IFNMG - Campus Januária. Ele foi idealizado a partir de práticas de ensino 

vivenciadas no cotidiano dos autores, por meio do projeto PIBID (programa institucional de 

bolsas de iniciação a docência). O objetivo deste minicurso foi mostrar diferentes práticas de 

ensino, por meio de atividades diferenciadas e contribuir para melhorar o processo de ensino-

aprendizagem de Matemática na Educação Básica e ainda, proporcionar atividades diversas 

para aplicação em sala de aula. Nele, foram realizadas algumas atividades relacionando 

diversas teorias matemáticas a desenhos e outras formas de artes a fim de facilitar a 

introdução, interpretação, construção de diferentes conceitos matemáticos, por meio de 

atividades práticas e situações-problemas, que estimulem uma representação diferenciada do 

pensamento matemático no processo de ensino-aprendizagem, desde a alfabetização até as 

séries finais do ensino fundamental. O minicurso foi realizado tendo uma carga horária de 

aproximadamente 4 horas/aulas, com suas atividades dispostas da seguinte forma: 

Apresentação do tema por meio de exposição oral com auxílio de slides; reflexões de um 

método de ensino através de desenhos que contribui para a representação do pensamento 

matemático, na educação infantil; Discussão de algumas situações-problema que propiciem a 

construção dos conceitos de Simetria e Razão Áurea através das artes no intuito de perceber a 

relação entre Matemática e Arte, bem como, conhecer inúmeras aplicações da matemática na 

construção de trabalhos artísticos, facilitando assim o ensino-aprendizagem de Matemática. 

Realização de atividades práticas mostrando algumas aplicações da matemática no cotidiano, 

dentre elas, o cálculo do número de ouro nas diversas partes do corpo humano e a construção 

do mosaico de Escher. Esperamos a partir deste, compartilhar experiências a fim de contribuir 

para criação de práticas de ensino que possam de fato melhorar e facilitar o processo de 

ensino-aprendizagem de conteúdos matemáticos. 

 

Palavras-chave: Matemática. Ensino-aprendizagem. PIBID. 
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Área: Matemática 

 

No processo de ensino e aprendizagem, a disciplina matemática é considerada uma das mais 

temidas pelos alunos, passando a ser estereotipada como difícil, complicada e com poucas 

relações com a realidade do aluno. Nas novas tendências em educação matemática há uma 

expectativa de que uma nova prática possibilitaria o incentivo a aprender. A resolução de 

problemas traz esta característica e apresenta uma nova visão sobre a exploração dos 

conhecimentos próprios dos alunos antes da formalização dos conteúdos matemáticos. 

Segundo os PCN’s (Parâmetros Curriculares Nacionais, BRASIL, 1998), a resolução de 

problemas possibilita aos alunos mobilizar conhecimentos e desenvolver a capacidade para 

gerenciar as informações que estão ao seu alcance. Neste sentido, é necessário que o professor 

busque transformações em sua prática para que o processo de aprendizagem aconteça através 

da construção de conhecimento e da exploração das ideias e da criatividade dos alunos. A 

proposta aqui é a de desenvolver um trabalho para introduzir conceitos sobre figuras 

geométricas planas, utilizando as bandeiras dos países que participarão da Copa das 

Confederações 2013 e as bandeiras dos estados onde ocorrerão os jogos. A Copa das 

Confederações ou Taça das Confederações é um torneio de futebol organizado pela FIFA 

entre seleções nacionais a cada quatro anos, e acontecerá no Brasil entre os dias 15 e 30 de 

junho. Sendo assim, o objetivo do trabalho é explorar o processo de construção de figuras 

geométricas com uma pré - construção destas figuras, tendo como exemplo, a bandeira do 

nosso país, onde há figuras como o losango, o retângulo, o círculo, o triângulo, bem como 

resgatar o conhecimento prévio que os alunos possuem acerca destas figuras geométricas. 

Através do desenho, pretende-se conhecer as ideias que os alunos utilizam para desenhar tais 

figuras existentes nas bandeiras e a partir destes conceitos, introduzir uma formalização da 

teoria sobre figuras geométricas planas. Este trabalho é parte de uma prática que será 

executada em um evento de uma das escola parceiras do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência(PIBID), do Curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais Campus São João Evangelista(IFMG-

SJE). A expectativa é que este modelo de trabalho sirva para a introdução de conceitos de 

geometria plana, especificamente de figuras geométricas e que possa ser útil para professores 

do ensino fundamental iniciarem o conteúdo em suas aulas, levando os alunos a construção de 

seus próprios conhecimentos através de suas teorias, utilizando, assim, a perspectiva da 

resolução de problemas para o processo de ensino e aprendizagem. 

 

Palavras- chave: Geometria; Bandeiras; Resolução de Problemas. 
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FACEBOOK 
 

SILVA JUNIOR, Sidney Pereira
1
; FONSECA, Mariana Aparecida

1
; BICALHO, Jossara Bazílio de Souza

1
 

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – Campus São João Evangelista 

 

Área: Matemática 

 

Atualmente, a tecnologia tem avançado e entrado em todos os espaços como possibilidade de 

aperfeiçoamento e agilidade nos trabalhos realizados, em diversas profissões. Na educação, a 

tecnologia tem conquistado espaço e ingressado tanto na didática dos professores como nos 

métodos de aprendizagem dos alunos. Hoje, ela torna-se um instrumento necessário à 

educação, como um recurso pedagógico transformador e inovador das práticas docentes. O 

PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência), vinculado à CAPES/MEC 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, do Ministério da Educação) 

no IFMG-SJE teve início no segundo semestre de 2011, com aprovação do edital com 20 

bolsas para Licenciandos de Matemática da instituição. O município de São João Evangelista 

foi beneficiado primeiramente em três escolas, sendo duas escolas estaduais, na zona urbana, 

e uma escola municipal, na zona rural. Com a necessidade de uma ampliação do projeto no 

município, no primeiro semestre de 2012, com o novo edital da CAPES, o Instituto conseguiu 

mais 29 bolsas. Em agosto de 2012, foram beneficiadas mais quatro escolas, sendo três 

escolas estaduais na zona rural do município de São João Evangelista e uma escola estadual 

no município vizinho, Cantagalo. Hoje, são 49 bolsas de iniciação à docência, 7 escolas 

parceiras, 7 supervisores (professores de Matemática da educação básica) e 1 coordenadora de 

área. Os pibidianos cumprem 20 horas semanais de trabalhos. Com o desenvolvimento das 

ações de iniciação à docência realizadas nas escolas, houve a necessidade de divulgar 

informações destes trabalhos através de um meio de comunicação mais acessível. Brignol 

citado por Ferreira, 2012, afirma que “o uso da tecnologia se faz necessária para o 

desenvolvimento dos indivíduos e da sociedade contextualizando-os num sistema mundial de 

acesso à informação e democratização do conhecimento”. Neste sentido, o FACEBOOK foi o 

meio de comunicação escolhido por ser a rede social mais utilizada atualmente, com um 

bilhão de usuários ativos. Um meio eficiente para a interação rápida entre os bolsistas de 

iniciação à docência, comunidade e internautas que se interessem em saber sobre ou como 

contribuir de alguma forma com o desenvolvimento dos trabalhos nas escolas.Foi possível 

observar que o uso da página como informativo do programa PIBID facilitou a apresentação 

do projeto às diversas comunidades beneficiadas. Percebe-se que o trabalho valoriza a prática 

de iniciantes à docência, incentivando a realização de ações para publicação na página, com o 

benefício de proporcionar uma visão ampla do programa realizado no município de São João 

Evangelista e Cantagalo. 
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O USO DO SOFTWARE GEOGEBRA NO ENSINO DE ÂNGULOS: UMA 

EXPERIÊNCIA COM ALUNOS DO 8º ANO DA ESCOLA ESTADUAL JOSEFINA 

PIMENTA 

 
GONÇALVES, Kelly Letícia Andrade Viana¹; GONÇALVES, Sandro Salles¹; SANTOS, Kamila Costa¹; 

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – Campus São João Evangelista 
 

Área: Matemática 

 

O presente relato apresenta uma atividade realizada na Escola Estadual Josefina Pimenta 

(EEJP), com alunos do 8º ano do ensino fundamental, no dia 10 de abril de 2013. As aulas 

tiveram como objetivos o ensino-aprendizagem de ângulos através da ferramenta tecnológica, 

o software Geogebra, o multidisciplinar e a mudança de metodologia pela quebra de 

paradigmas de aulas tradicionais. Desempenhada em três aulas de cinqüenta minutos, foram 

apresentados transporte, congruência e bissetriz de um ângulo. Estas aulas foram ministradas 

no laboratório de informática, que possui dez computadores e os alunos foram organizados 

em trios e duplas. Na primeira aula, fez-se uma breve apresentação de como utilizar o 

software, que já estava instalado nos computadores, seguido de alguns minutos livres para 

exploração com tutoria. Logo após solicitou-se a construção de um ângulo abordando que este 

é a união de duas semi-retas de mesma origem. Ressalta-se que em todos os momentos da 

atividade a professora junto às bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID) mediaram o processo. Para finalizar a primeira aula, apresentou-se o 

transporte de ângulos com compasso e régua no quadro negro e solicitou-se que os alunos 

discutissem como fazê-lo no Geogebra. A segunda aula iniciou-se com uma explanação de 

congruência de ângulos. A atividade subjacente baseou-se na construção e diferenciação de 

ângulos congruentes ou não. Após esta, apresentou-se os nomes dados aos ângulos 

dependendo de sua medida e solicitou-se a construção de ângulos reto, agudo, obtuso e raso. 

Dando continuidade, comentou-se sobre bissetriz de um ângulo e sugeriu-se que os alunos a 

traçassem nos ângulos construídos anteriormente. Na terceira aula, preparou-se um 

questionário para avaliação do processo com perguntas sobre os conteúdos abordados, 

diagnosticando a aprendizagem do aluno e sua avaliação. A atividade aportou uma discussão 

acerca das diferenças e semelhanças da construção manual e no software, sendo esta 

discussão, fator importante do processo de ensino e aprendizagem matemática na aula em 

pauta. O cerne da plenária foi a praticidade que o Geogebra proporciona na construção e 

estudo de ângulos, sendo seu uso desafiador e estratégico. Diante disso, o aluno enquanto 

agente de conhecimento pode perceber e conhecer conceitos geométricos através de um 

software de matemática antes desconhecido. Como afirma Freire (1996) “... ensinar não é 

transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua própria produção ou a sua 

construção”. A partir da experiência realizada percebeu-se, o despertar da motivação e 

criatividade dos alunos ativos no processo supracitado, sendo esta atividade contribuinte no 

ensino aprendizagem e investigação matemática do 8º ano da EEJP. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DOS ALUNOS COORDENADORES DA PRIMEIRA 

JORNADA DE EXTENSÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS - Campus SÃO JOÃO EVANGELISTA 

 
FERREIRA, Jéssica Cristina Barbosa¹; OLIVEIRA, Frederico Irineu¹; SANTOS, Kamila Costa¹ 

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – Campus São João Evangelista 

 

Área: Matemática 

 

A Primeira Jornada de Extensão foi um projeto idealizado por professores e alunos do 

Instituto Federal de Minas Gerais - Campus São João Evangelista (IFMG/SJE) que haviam 

participado do Projeto Rondon (Projeto de integração social coordenado pelo Ministério da 

Defesa). Visou-se a integração universitária com a comunidade local através de atividades 

multidisciplinares em que os estudantes levaram o conhecimento científico para ajudar a 

melhorar e desenvolver a comunidade alvo. Objetiva-se com o presente trabalho relatar as 

experiências vivenciadas por alunos que participaram como membros da comissão 

organizadora na Primeira Jornada de Extensão e apresentar os resultados obtidos. O projeto 

ocorreu no período de 22 a 26 de Outubro de 2012 no município de São João Evangelista e 

contou-se com a parceria da Prefeitura Municipal. A equipe de trabalho foi composta por 5 

professores e 18 universitários. Minicursos, palestras e oficinas foram estratégias utilizadas 

para o desenvolvimento das atividades que aconteceram no IFMG/SJE, em escolas municipais 

e centros comunitários da sede e dos distritos: Nelson de Sena, Baguarí e Comercinho. O 

público alvo envolvido foi a população de forma geral, sem restrições. Os temas trabalhados 

pelos alunos que ministraram as atividades foram definidos por meio do levantamento de 

informações sobre a realidade social: Panificação, Artesanato – Tapetes de talagarça, 

Horticultura, Sistemas Agroflorestais, Informática Básica e Internet Segura, Secretariado 

Básico e Administração Rural. Utilizou-se como material de apoio cartilhas, data show e 

folders. A participação na comissão permitiu aos organizadores perceber a dedicação, o 

compromisso e o esforço dos universitários que se dispuseram a participar colaborando com o 

projeto. Contou-se com o apoio da Prefeitura no fornecimento de informações, ajuda no 

transporte, alimentação e divulgação, o que viabilizou a realização do evento. O município 

recebeu o projeto com grande satisfação e demonstrou que iniciativas que aproximam a 

instituição com a comunidade são relevantes e devem perpetuar. Capacitou-se no total 189 

pessoas entre educadores, servidores públicos, donas de casa, produtores rurais, idosos, 

adolescentes e lideranças comunitárias. A Primeira Jornada de Extensão possibilitou aos 

universitários colocar em prática o aprendizado adquirido no meio acadêmico, bem como 

refletirem sobre suas atuações enquanto cidadãos, estudantes e futuros profissionais e 

conhecer de perto a realidade em que estão inseridos. 
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ACESSIBILIDADE WEB PARA DEFICIENTES VISUAIS NO INSTITUTO 

FEDERAL DE MINAS GERAIS, CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA 

 
OLIVEIRA, Daniela Couto¹; LEMOS, Karina Dutra de Carvalho¹ 

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – Campus São João Evangelista 

 

Área: Sistemas de Informação 

 

A Internet tornou-se um grande canal de comunicação, aprendizagem, lazer e consumo de 

produtos e serviços, atendendo tanto a pessoas quanto a empresas. Estas vantagens, 

disponíveis para a maior parte dos usuários que utilizam a rede mundial de computadores, 

esbarram em problemas de acessibilidade para aqueles que apresentam algum tipo de 

deficiência visual. Para viabilizar o acesso a Web e de aplicativos do computador para 

deficientes visuais é necessário à utilização de software leitores de tela. O IFMG-SJE 

(Instituto Federal de Minas Gerais, campus São João Evangelista), necessitava de implantação 

de ferramentas que promovesse inclusão visual a essas pessoas, pois estuda na instituição, um 

estudante com deficiência visual que não possuía suporte necessário para a sua inclusão 

digital. Esse projeto teve como princípio propor soluções relacionadas à acessibilidade para 

deficientes visuais, através de implantação de ferramentas para a inclusão digital na Web e 

para aplicativos do computador. Inicialmente, foi realizada uma pesquisa que teve como 

princípio identificar outras possíveis deficiências visual de estudantes e servidores o IFMG-

SJE. Após essa pesquisa, constatou-se que o havia apenas um estudante na instituição com 

deficiência visual. Então, para definir o leitor de tela mais adequado às necessidades desse 

estudante, realizou-se uma avaliação das características dos leitores de telas disponíveis do 

mercado baseando-se no modelo de qualidade de software das normas ISO/IEC 9126. Após 

os estudos das potencialidades dos leitores de tela, realizou-se o acompanhamento em 

detalhes das atividades do estudante. O acompanhamento consistiu em treinamento do uso do 

teclado, uso detalhadamente de todas as funcionalidades do pacote Office e de aplicativos do 

sistema operacional Windows e do uso da internet em minudencies. Essas atividades 

aparentemente simples eram extremamente complexas para o estudante, pelas peculiaridades 

de sua deficiência severamente limitadora. A motivação e objetivos desse projeto foram 

alcançados, pois foi possível compreender alguns paradigmas relacionados à exclusão digital 

do deficiente visual, especialmente quanto a limites aceitos como intransponíveis e 

proporcionar a inserção de pessoas com deficiência visual no mundo digital. Portanto, pode-se 

chegar à conclusão que esse projeto representa um grande marco social dentro na instituição, 

pois permitiu a promoção da inclusão digital para pessoas com deficiência visual. Conclusões 

obtidas a partir do estudo desenvolvido confirmam que há espaço para novas ideias nessa 

área. 
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PROPOSTA DE ENCERRAMENTO DE PROJETO COM BASE NO PMBOK® 

 

CARVALHO, Denis Rocha¹; PIMENTEL, Ricardo Bittencourt ¹; ALVES, Viviane Lima¹; ALMEIDA, João 

Antônio Gomes ¹ 

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – Campus São João Evangelista 

 

Introdução: A indústria desoftware busca desenvolver um produto de qualidade e que seja 

economicamente viável para a empresa. O Gerenciamento de Projetos é uma importante 

disciplina de apoio para o processo de desenvolvimento de software. Um projeto é um 

empreendimento temporário com o objetivo de criar um produto, serviço ou resultado único e 

a suaprincipal característica é a temporalidade, pois tem um início e fim definido. O processo 

de encerramento do projeto é fundamental, pois é uma importante ferramenta para munir o 

Gerente de Projetos de informações acerca dos projetos da empresa, desta forma, criando 

umabase de conhecimento com informações riquíssimas. Estabelecer uma proposta de 

encerramento com base no PMBOK®, que seja aderente ao mercado e às práticas do 

PMBOK®. Metodologia: O PMBOK® define um grupo processos de gerenciamento de 

projetos e nesse grupo está presente o Grupo de processos de encerramento, que é responsável 

por formalizar a aceitação do produto, serviço ou resultado e conduz o projeto ou uma fase do 

projeto a um final ordenado.Esse grupo de processos, quando terminado, verifica se os 

processos definidos estão finalizados. Dentro desse grupo destaca-se o processo de encerrar 

projeto. Esse processo tem entradas e saídas e nesse contexto destaca-se a presente proposta, 

elaborada para facilitar o encerramento de projetos. Resultados: O processo de 

desenvolvimento tem como artefato inicial o ProductBacklog, que é um lista de requisitos 

contendo o escopo do projeto. A cada Sprint a empresa entrega um conjunto de requisitos, 

Sprint Backlog, e o progresso vai sendo registrado no cronograma do projeto e também no 

Dashboard. Essa entrega é formalizada com um documento de aceite e nesse documento é 

listado os Sprint Backlog. Desta forma, ao término dos Sprints, teremos um conjunto de 

documentos formais com o aceite da entrega. Esse conjunto de documentos são um dos 

artefatos de entrada do processo de encerramento. Os demais são o ProductBacklog, o 

Contrato de Prestação de Serviço e o Relatório da Qualidade de Software. O processo será 

regido pelo Scrum Master juntamente com o SQA e com o ProductOwner numa reunião. 

Como saída o artefato Relatório de Encerramento, que será a formalização do encerramento 

do contrato de prestação de serviço. Esse artefato contém informações essenciais para o 

crescimento organizacional: O projeto atendeu as expectativas do cliente? Quais fatores 

contribuíram para esse sucesso? O que foi realizado de forma adequada? O que poderia ter 

sido realizado de forma diferente? Que aprendizado pode-se tirar do projeto? E indicativos de 

produtividade: Custo em R$ Previsto X Real, Esforço em Hora Previsto x Realizado e Data de 

início e fim do projeto.Conclusão: A indústria necessita de fortalecer seu portfólio e produzir 

com maior qualidade. A gestão de Projetos é uma poderosa disciplina que apoia o Processo de 

Desenvolvimento. Espera-se que esse processo simplifique o término do projeto além de 

fornecer informações valiosas para o histórico empresarial e desta forma promovendo maior 

qualidade nos próximos projetos e consequentemente nos próximos produtos desenvolvidos. 
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Anais do I Seminário de Integração Acadêmica 
14 a 17 de Maio de 2013 
São João Evangelista-MG 

47 

CAPÍTULO 3 

POSTER 11 
 

ASPECTOS BIOMÉTRICOS EM SEMENTES DE FEDEGOSO 
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Área: Tecnologia em Silvicultura 

 

A Senna alata (L.) Roxb (Fabaceae), conhecida popularmente por fedegoso, é uma planta 

perene arbustiva de rápido crescimento. A espécie apresenta um comportamento pioneiro e 

ocorre desde o norte até o sudeste do Brasil. Normalmente é empregada na carpintaria, 

recuperação de áreas degradadas e arborização de cidades. A caracterização biométrica de 

sementes permite identificar, diferenciar e planejar a produção de mudas de espécies vegetais. 

O objetivo foi avaliar a biometria das sementes de fedegoso. Foram coletados frutos em 

quinze matrizes no município de São João Evangelista-MG em março de 2013. A coleta foi 

manual e realizada diretamente nas copas, os frutos se encontravam em condições de 

maturação fisiológica e estádio de dispersão. O local de coleta insere-se em uma região com 

médias anuais de temperatura, precipitação e altitude de 20,1 °C, 1081 mm e 680 m, 

respectivamente, caracterizando seu tipo climático como Cwa pelo sistema de Köppen. Os 

frutos foram acondicionados em sacos de papel Kraft e conduzidos ao Laboratório de Cultura 

de Tecidos Vegetais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais 

– Campus São João Evangelista (IFMG/SJE). O beneficiamento adotado foi o manual, 

eliminando-se o material que possuía alguma injúria, atrofia ou ataque por insetos a fim de se 

obter uma melhor qualidade e pureza física dos lotes. Foram tomados quatro lotes de 25 

sementes para as medições de comprimento, largura, espessura e peso unitário. Considerou-se 

o comprimento a medida do ápice à base, largura e espessura a região mediana do material em 

estudo. Estas variáveis foram tomadas com um paquímetro 1/10 mm e o peso unitário, em 

balança de 0,0001 g de precisão. Estimou-se por regra de três simples o peso de mil sementes 

e o número destas por quilograma. Realizou-se análise estatística descritiva (média, desvio-

padrão e correlação linear segundo Pearson a 5,0 % de probabilidade). O peso médio de 1000 

sementes foi de 33,28 g (30046 unidades por Kg). A média e o desvio padrão foram, 

respectivamente, de 0,4931 ± 0,0840 cm para o comprimento, de 0,3545 ±0,0557 cm para a 

largura, de 0,1593 ±0,0277 cm para a espessura e de 0,0333 ± 0,0056 g para o peso unitário. 

Apesar de baixas, as correlações foram significativas ao se relacionar o peso unitário com o 

comprimento (0,25
*
), a largura (0,29

*
) e a espessura (0,23

*
). Maiores correlações foram 

observadas para a largura x comprimento (0,46
*
) e a largura x espessura (0,30

*
). Estes 

resultados evidenciaram uma associação na variação dos atributos biométricos estudados e 

corroboram com outras literaturas. Conclui-se que as características biométricas das sementes 

do fedegoso podem fornecer subsídios importantes em estudos posteriores sobre a dispersão e 

estabelecimento de plântulas em ambientes degradados, bem como auxiliar viveiristas quanto 

à produção e comercialização de mudas e sementes. 
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ESTUDO BIOMÉTRICO EM SEMENTES DE SABONETEIRA 
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Área: Tecnologia em Silvicultura 

 

Sapindus saponaria L. (Sapindaceae), conhecida popularmente por saboneteira, é uma espécie 

arbórea empregada na construção civil, confecção de brinquedos e, no caso de suas sementes, 

artesanato. Estudos biométricos de frutos e sementes podem fornecer subsídios importantes 

no planejamento de programas para a recuperação de áreas degradadas, identificação e 

diferenciação de espécies. O objetivo foi avaliar a relação entre características biométricas das 

sementes de saboneteira. Foram coletados frutos em cinco matrizes no município de São João 

Evangelista-MG em abril de 2013. A coleta foi manual e realizada diretamente nas copas, os 

frutos se encontravam em condições de maturação fisiológica e estádio de dispersão. O local 

de coleta insere-se em uma região com médias anuais de temperatura, precipitação e altitude 

de 20,1 °C, 1081 mm e 680 m, respectivamente, caracterizando seu tipo climático como Cwa 

pelo sistema de Köppen. Os frutos foram acondicionados em sacos de papel Kraft e 

conduzidos ao Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – Campus São João Evangelista (IFMG/SJE). O 

beneficiamento adotado foi o manual. Foram tomados quatro lotes de 25 sementes para as 

medições de comprimento, largura e peso unitário. Considerou-se o comprimento a medida do 

ápice à base e largura a região mediana do material em estudo. Estas variáveis foram tomadas 

com um paquímetro 1/10 mm e o peso unitário, em balança de 0,0001 g de precisão. Estimou-

se o peso de mil sementes e o número destas por quilograma. Realizou-se análise estatística 

descritiva (média, desvio-padrão e correlação linear segundo Pearson a 5,0 % de 

probabilidade) e teste t não pareado (largura x comprimento). O peso médio de 1000 sementes 

foi de 689,46 g (1451 unidades por Kg). Verificou-se maior variabilidade nas dimensões das 

sementes, o comprimento foi de 1,3614 ± 0,4136 cm e largura, de 1,0767 ± 0,2717 cm). 

Apesar de baixa, a correlação entre estas variáveis foi positiva e significativa (0,56
*
). Mesma 

tendência foi observada na relação do peso unitário (0,6895 ± 0,1525 g) com o comprimento 

(0,50
*
) e a largura (0,56

*
). As variações nas dimensões e no peso das sementes podem ter sido 

promovidas tanto por fatores ambientais durante o florescimento e o desenvolvimento, como 

também pode representar um indício de alta variabilidade genética populacional. A largura e o 

comprimento se diferenciaram estatisticamente (p = 0,0108), demonstrando que as sementes 

avaliadas não possuem um formato esférico perfeito. Conclui-se que na amostra colhida de 

saboneteira, a correlação entre as características biométricas foi significativa. As sementes da 

saboneteira apresentaram um formato elipsóide. Os resultados descritivos obtidos podem 

auxiliar estudos posteriores sobre a tecnologia de sementes e produção de mudas. 
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A Pterogyne nitens Tul. (Fabaceae), conhecida popularmente por pau-amendoim, é uma 

espécie arbórea de ocorrência natural no centro-oeste do Brasil. É recomendada para 

silvicultura urbana e reposição de matas ciliares. A utilização de sementes é a maneira mais 

fácil e econômica de propagar espécies florestais, sendo sua caracterização biométrica 

importante em estudos sobre a tecnologia de sementes e produção de mudas. Deste modo, 

objetivou-se avaliar a relação entre características biométricas das sementes de pau-

amendoim. Foram coletados frutos em quatro matrizes no município de São João Evangelista-

MG em abril de 2013. A coleta foi manual e realizada diretamente nas copas, os frutos se 

encontravam em condições de maturação fisiológica e estádio de dispersão. O local de coleta 

insere-se em uma região com médias anuais de temperatura, precipitação e altitude de 20,1 

°C, 1081 mm e 680 m, respectivamente, caracterizando seu tipo climático como Cwa pelo 

sistema de Köppen. Os frutos foram acondicionados em sacos de papel Kraft e conduzidos ao 

Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Minas Gerais – Campus São João Evangelista (IFMG/SJE). O beneficiamento 

adotado foi o manual, eliminando-se o material que possuía alguma injúria, atrofia ou ataque 

por insetos a fim de se obter uma melhor qualidade e pureza física dos lotes. Foram tomados 

quatro lotes de 25 sementes para as medições de comprimento, largura, espessura e peso 

unitário. Considerou-se o comprimento a medida do ápice à base, largura e espessura a região 

mediana do material em estudo. Estas variáveis foram tomadas com um paquímetro 1/10 mm 

e o peso unitário, em balança de 0,0001 g de precisão. Estimou-se o peso de mil sementes e o 

número destas por quilograma. Realizou-se análise estatística descritiva (média, desvio-

padrão e correlação linear segundo Pearson a 5,0 % de probabilidade). O peso médio de 1000 

sementes foi de 93,43 g (10704 unidades por Kg). A baixa variabilidade foi evidenciada pelos 

pequenos desvios dos atributos biométricos. A média e o desvio padrão foram, 

respectivamente, de 1,1321 ± 0,0809 cm para o comprimento, de 0,5528 ± 0,0749 cm para a 

largura, de 0,1306 ± 0,0180 cm para a espessura e de 0,0934 ± 0,0101 g para o peso unitário. 

Situações em que um dos atributos biométricos apresenta baixa variabilidade podem resultar 

em um pequeno coeficiente de correlação. Isto está coerente, pois somente as correlações que 

envolveram o comprimento foram estatisticamente significativas, sendo de 0,36
*
 e de 0,25

*
 

quando se relacionou com o diâmetro e a espessura, respectivamente. Conclui-se que na 

amostra colhida de pau-amendoim, a correlação entre as características biométricas foi baixa. 

Os resultados descritivos obtidos podem fornecer subsídios importantes em estudos 

posteriores sobre a produção de mudas, dispersão e estabelecimento de plântulas em 

ambientes degradados. 

 

Palavras-chave: Peso. Recuperação de áreas degradadas. Silvicultura urbana. 
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A Roystonea oleracea (Jacq.) O. F. Cook (Arecaceae), conhecida popularmente por palmeira 

imperial, é uma espécie arbórea com potencial alimentício (palmito) e, comumente, utilizada 

na arborização urbana. O estudo da biometria pode fornecer informações importantes para 

identificar e diferenciar espécies vegetais, além de facilitar pesquisas sobre o banco de 

sementes do solo e auxiliar em estudos de regeneração natural de áreas degradadas. O 

objetivo do presente trabalho foi avaliar a relação entre características biométricas das 

sementes de R. oleracea. Foram coletados frutos em quatro matrizes no município de São 

João Evangelista-MG em março de 2013. A coleta foi realizada com auxílio de um podão, os 

frutos se encontravam em condições de maturação fisiológica e estádio de dispersão. O local 

de coleta insere-se em uma região com médias anuais de temperatura, precipitação e altitude 

de 20,1 °C, 1081 mm e 680 m, respectivamente, caracterizando seu tipo climático como Cwa 

pelo sistema de Köppen. Os frutos foram acondicionados em sacos de papel Kraft e 

conduzidos ao Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – Campus São João Evangelista (IFMG/SJE). O 

beneficiamento adotado foi o manual, eliminando-se o material que possuía alguma injúria, 

atrofia ou ataque por insetos a fim de se obter uma melhor qualidade e pureza física dos lotes. 

Foram tomados quatro lotes de 25 sementes para as medições de comprimento, largura e peso 

unitário. Considerou-se o comprimento a medida do ápice à base e largura a região mediana 

do material em estudo. Estas variáveis foram tomadas com um paquímetro 1/10 mm e o peso 

unitário, em balança de 0,0001 g de precisão. Estimou-se o peso de mil sementes e o número 

destas por quilograma. Realizou-se análise estatística descritiva (média, desvio-padrão e 

correlação linear segundo Pearson a 5,0 % de probabilidade). O peso médio de 1000 sementes 

foi de 674,63 g (1483 unidades por Kg). A baixa variabilidade foi evidenciada pelos pequenos 

desvios dos atributos biométricos. A média e o desvio padrão foram, respectivamente, de 

1,2330 ± 0,1123 cm para o comprimento, de 0,7725 ± 0,1095 cm para a largura e de 0,6746 ± 

0,0707 g para o peso unitário. Somente as correlações que envolveram o peso unitário foram 

estatisticamente significativas, sendo de 0,35
*
 e de 0,46

*
 quando se relacionou com o 

comprimento e o diâmetro, respectivamente. Uma das possíveis razões para as baixas 

correlações entre os atributos biométricos pode ser a ocorrência de pouca variabilidade nos 

mesmos, haja vista que esse tipo análise procura identificar uma eventual associação na 

variação das características em estudo. Conclui-se que na amostra colhida de R. oleracea, a 

correlação entre as características biométricas foi baixa. A variabilidade das características 

biométricas foi pequena, principalmente na altura. Os resultados descritivos obtidos podem 

auxiliar estudos posteriores sobre a dispersão de sementes em sítios perturbados, produção de 

mudas e manejo da paisagem. 

 

Palavras-chave: Produção de mudas. Recuperação de áreas degradadas. Tecnologia de 

sementes.  
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Aegiphyla sellowiana (Lamiaceae) é conhecida como tamanqueira e caracteriza-se como 

decídua, heliófita, pioneira, com crescimento rápido. Objetivou-se com o presente estudo 

verificar a ocorrência de dormência nas sementes de A. sellowiana, testar a eficiência de 

diferentes tratamentos na superação dessa possível dormência, bem como melhorar os índices 

de germinação em estufas incubadoras (BOD). O experimento foi desenvolvido no laboratório 

de sementes do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – 

Campus São João Evangelista-MG (IFMG-SJE). Coletaram-se frutos maduros (vermelhos) 

em uma matriz localizada no município de São João Evangelista. Os frutos foram 

selecionados visualmente para retirar os malformados, secos ou com vestígios de ataque de 

herbívoros. Em seguida, os frutos foram despolpados por fricção em peneira sob água 

corrente e as sementes foram colocadas em um béquer com água, a fim de descartar as 

sementes que flutuaram. Conforme Regras para Análise de Sementes atualizado realizou-se 

teste de embebição.As sementes foram colocadas para germinar em caixas gerbox 

transparentes em BOD, com temperaturas alternadas de 20°C e 30°C e fotoperíodo de 16 

horas. Os tratamentos foram: T1-Testemunha - sementes desinfestadas em hipoclorito de 

sódio a 2% por 2 minutos; T2 - sementes embebidas em água a 50°C por 5 minutos; T3 - 

sementes embebidas em água a 80°C por 5 minutos; T4 - sementes embebidas em água a 

80°C por 5 minutos, em seguida embebidas em água a 50°C por 5 minutos; T5 - sementes 

escarificadas mecanicamente com lixa; T6 - sementes embebidas em ácido clorídrico por 2 

minutos; T7 - sementes embebidas em ácido clorídrico por 4 minutos.Após cada tratamento 

houve desinfestação das sementes em hipoclorito de sódio a 2% por 2 min. Utilizou-se o 

delineamento inteiramente casualizado com 4 repetições de 50 sementes. Avaliou-se o 

número de sementes germinadas diariamente por 40 dias. Os dados, expressos em 

porcentagem de germinação, foram transformados em "arcseno (raiz (x/100)" para atender às 

premissas de normalidade e homogeneidade de variâncias segundo Lillierfors e Cochran, 

utilizando o software Statistica, respectivamente. Os mesmos dados foram submetidos à 

ANOVA e ao teste Tukey, ambos a 95,0% de probabilidade. As fontes de variação mostraram 

diferenças estatísticas significativas. As médias dos tratamentos foram de T1-80,5%a; T2-

56,5%ab;T3-0%d; T4-40,5%abc; T5-39,0%abc; T6-14,5%bcde T7-3,0%cd.Com base nos 

resultados do teste de embebição constatou-se dormência tegumentar nas sementes de 

tamanqueira. Os tratamentos T1, T2, T4 e T5foram eficientes para a quebra de dormência das 

sementes de A. sellowiana. 

 

Palavras-chave: Tratamentos pré-emergência. Dormência de sementes. Tamanqueira. 


