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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

 

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 organizou o II 

Seminário de Integração Acadêmica entre os dias 19 a 23 de maio de 2014. O Seminário foi 

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 

tiveram 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 II 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 contou com servidores técnico-administrativos, bem como de 

auxílio de discentes. 
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 CAPÍTULO 1

 

 

 

 

Resumos das apresentações na modalidade de Pôster do II Seminário de Integração 

Acadêmica do IFMG-Campus São João Evangelista e da II Semana de Estudos em Educação 

Matemática. 
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CAPÍTULO 1 

POSTER 01 
 

TABELAS E GRÁFICOS NA PERSPECTIVA DA MATEMÁTICA E ARTE 

 
Érica Gonçalves de Carvalho

1
; Lucas Ramos

1
; Sandro Salles Gonçalves

1
 

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

ericacarvalho06@hotmail.com 

 

Área: Matemática 

Agência financiadora: CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior 

 

O projeto titulado “Tabelas e Gráficos na perspectiva da Matemática e Arte” será aplicado 

para os alunos do 7º ano B da Escola Estadual Josefina Pimenta na Feira Acadêmica de 

Matemática que ocorrerá na própria escola. Esse projeto tem o propósito de incentivar o aluno 

na interpretação de dados do cotidiano (no caso o tema escolhido foi o futebol, visto que 

estamos no ano da Copa do Mundo que será realizada no Brasil) e fazê-lo organizar os dados 

tratados de uma forma objetiva para ter uma melhor interpretação dos fatos ocorridos. Ao 

desenvolver esse projeto, espera-se uma contribuição efetiva para o conhecimento acadêmico 

dos alunos ao propor metodologia e abordagem diferenciadas, pois o estudo de Tabelas e 

Gráficos no viés da Matemática e Arte torna-se mais atraente, fugindo do excesso de 

formalidade apresentado nos livros didáticos. A interpretação e organização de dados são 

algumas das habilidades exigidas atualmente pelo ENEM (Exame Nacional do Ensino 

Médio). Desta forma, propor atividades que os alunos trabalhem com tabelas é bem 

interessante. Pretende-se levar jornais para a sala de aula e junto com os alunos procurar 

algumas tabelas publicadas e discutir qual o conteúdo de cada uma. Também será apresentada 

informações referentes às Copas do Mundo anteriores, solicitando que os alunos organizem 

essas informações em tabelas, apresentando o significado de suas linhas e de suas colunas e, 

ainda, sua estrutura organizada. Posteriormente, os dados dessas tabelas serão organizados em 

formato gráfico. Ao promover a interligação do conteúdo Tabelas e Gráficos com o tema 

Matemática e Arte, espera-se aumentar o entusiasmo dos alunos com a disciplina, rompendo 

com uma das maiores barreiras do seu ensino, que é a abstração. Essa tendência 

interdisciplinar na matemática contribui cada vez mais com o enriquecimento das aulas 

tornando-as dinâmicas e interessantes, além levar os alunos a compreenderem que a 

matemática está presente nas mais diversas situações, não só na sala de aula e nos livros 

didáticos. 

Palavras-chave: Organização. Interpretação. Copa do Mundo. 
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CAPÍTULO 1 

POSTER 02 
 

A TORRE DE HANÓI E O ENSINO DO PRINCÍPIO DE INDUÇÃO MATEMÁTICA 

NA 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 

 
Douglas de Miranda Barbosa

1
; Jossara Bazílio de Souza Bicalho

1
 

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

douglas.barbosa@ifmg.edu.br 

 

Área: Matemática 

 

Este trabalho descreve uma investigação desenvolvida em outubro de 2013 com o objetivo de 

analisar as contribuições do Jogo Torre de Hanói no estudo de Indução Matemática no Ensino 

Médio. Ressaltou-se o jogo como possiblidade pedagógica no ensino de Matemática, expondo 

as potencialidades da utilização de estratégias de trabalho docente enviesadas às perspectivas 

da ludicidade. A justificativa para realização da pesquisa deve-se ao fato de o tema de 

interesse ser relevante para o desenvolvimento de habilidades matemáticas na educação 

básica, já que pode ser tratado como uma forma de propiciar aos estudantes uma noção de 

infinito nesta área do conhecimento. Conforme evidenciado na revisão bibliográfica da 

pesquisa, poucos são os autores que produzem materiais didáticos sobre este assunto para 

etapas de ensino anteriores à graduação. Como aporte teórico tomou-se as abordagens 

didáticas de Abramo Hefez e Luiz Roberto Dante. Após exposição dos objetivos da pesquisa 

ao IFMG-Campus São João Evangelista e a um professor colaborador, sucedeu-se à aplicação 

das atividades em sala de aula. Os 23 participantes foram divididos em 5 grupos e deles 

investigou-se a motivação em resolver o jogo e o raciocínio desenvolvido ao buscar uma 

expressão matemática que determinasse a quantidade mínima de movimentos necessários para 

transferência das peças conforme a variação do número de discos em função das regras 

apresentadas. A partir do desenvolvimento de expressões dos estudantes procedeu-se ao 

estudo da Indução Matemática com o intuito de verificar a validade das mesmas, e em seguida 

demonstrou-se porque apenas 2 dos grupos estariam corretos ao apresentarem a expressão 

       como fórmula geral para o jogo. Por não requerer o uso de métodos e técnicas 

estatísticas, a pesquisa foi desenvolvida sob a perspectiva de metodologia qualitativa. O 

público de interesse foi composto por alunos da 3ª série do Curso Técnico Integrado em 

Manutenção e Suporte em Informática do IFMG/SJE.  Ao longo de dois encontros, foram 

feitos registros por meio de anotações, fotografias, filmagens e observações. Ao final da 

pesquisa foram transcritas as considerações do pesquisador e dos participantes sobre a 

utilização do material concreto no ensino de Matemática, mais especificamente no estudo do 

tema tratado. A pesquisa atingiu seus objetivos por proporcionar aos estudantes um espaço 

dinâmico e participativo para descobertas sobre o jogo. Notou-se empenho de todos em 

desenvolver a Matemática existente implicitamente no material concreto utilizado. Contudo, 

os participantes puderam conhecer os processos de generalização existentes bem como 

compreender e empregar, nos exercícios, um método utilizado no ramo das Ciências Exatas 

para estabelecer teoremas e afirmações, a Indução Matemática. 

Palavras-chave: Educação Básica. Material Concreto. Ludicidade. 
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CAPÍTULO 1 

POSTER 03 
 

ÁCIDO INDOL-3-BUTÍRICO NA EMISSÃO DE FOLHAS EM ESTACAS 

SEMILENHOSAS DE Senna macranthera (COLLAD) IRWIN ET BARN. 

 
Renolde Rodrigues

1
; Ianny Taunay de Araújo Couto

1
; Roniel Fernandes Dias de Azevedo

1
; Milena Pimenta de 

Matos
1
; Bruno Oliveira Lafetá

1
; Tamires Mousslech Andrade Penido

2
 

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – Campus São João Evangelista 
2
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – Campus Diamantina 

renolderodrigues26@gmail.com 

 

Área: Tecnologia em Silvicultura 

 

Senna macranthera (Collad) Irwin et Barn. (Fabaceae Caesalpinioideae) é uma espécie 

arbórea utilizada na recuperação de áreas degradadas e paisagismo. A estaquia é uma técnica 

de propagação vegetativa capaz de garantir a reprodução das características de genótipos 

superiores. O objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito de diferentes concentrações de 

Ácido Indol-3-Butírico (AIB) na emissão de folhas em estacas semilenhosas de S. 

macranthera. Foram estabelecidas oito matrizes para a coleta de estacas em fragmentos de 

Mata Atlântica, em área do IFMG – campus São João Evangelista (IFMG/SJE). As estacas 

foram coletadas do terço inferior da copa das árvores no início da tarde (às 13 horas), 

acondicionadas em bandeja com solução de hipoclorito de sódio (NaClO) a 3,0% (v/v) e 

posteriormente, lavadas em água corrente. O comprimento aproximado das estacas foi de 

10,41cm, cada uma conteve um par de folhas com dois folíolos basais. O trabalho foi 

realizado em casa de vegetação do Viveiro de Mudas do IFMG/SJE. Adotou-se DIC com 

quatro repetições, sendo os tratamentos constituídos por quatro concentrações de AIB: T1) 

0mg/L; T2) 250mg/L; T3) 500mg/L e T4) 1000mg/L. A unidade experimental foi composta 

por 12 tubetes de 180cm3 (com 8 estrias) preenchidos com substrato comercial (Maxfertil) a 

base de casca de pinus, serragem e vermiculita. Este substrato foi enriquecido com formulado 

de liberação controlada Osmocote® 15-9-12 (4,5g.kg-1). A base das estacas foi imersa em 

solução com AIB por dois segundos e depois, enterradas no substrato em profundidade média 

de 1,5cm. Avaliou-se aos 17 dias após instalação do experimento o número de estacas com 

novas folhas (NF). Foram realizadas análises de variância e de regressão e teste t pareado, 

todos a 5,0% de significância. Observou-se efeito estatístico significativo de tratamento. Foi 

obtida a seguinte equação para estimação da quantidade de estacas com novas folhas emitidas 

(%): “                           ”, em que “C” foi a concentração do AIB (mg/L). 

O coeficiente de determinação ajustado foi de 0,33 e o erro padrão de 9,99%. Os dados 

estimados não se diferenciaram estatisticamente dos observados conforme o teste t (p > 0,05). 

Isto possui grande importância prática, pois a equação gerada pode fornecer subsídios 

importantes para a definição de concentrações adequadas do AIB na estaquia da espécie 

estudada. Igualando-se a zero a primeira derivada da equação foi obtido o ponto mínimo de 

NF (40,66%). Menos folhas emitidas foram verificadas à medida que concentrou o AIB até 

462,51mg/L, maior desenvolvimento de parte aérea é normalmente observado para menores 

relações de auxina/citocinina. A partir desta concentração, pode ter ocorrido um efeito 

inibitório da auxina no desenvolvimento radicular, resultando em novas brotações. Conclui-se 

que o AIB pode influenciar a emissão de folhas em estacas semilenhosas de S. macranthera. 

A concentração de 462,51mg/L pode reduzir ao máximo o NF. 

Palavras-chave: Auxina. Estaquia. Fedegoso. Propagação vegetativa.  
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CAPÍTULO 1 

POSTER 04 
 

ÁCIDO INDOL-3-BUTÍRICO NA QUEDA DE FOLHAS EM ESTACAS 

SEMILENHOSAS DE FEDEGOSO 

 
Renolde Rodrigues

1
; Ianny Taunay de Araújo Couto

1
; Roniel Fernandes Dias de Azevedo

1
; Milena Pimenta de 

Matos
1
; Bruno Oliveira Lafetá

1
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O fedegoso (Senna macranthera (Collad) Irwin et Barn.), pertencente à família Fabaceae-

Caesalpinioideae, é uma espécie heliófita empregada na arborização de centros urbanos e na 

recuperação de ecossistemas degradados. A presença de folhas em estacas pode fornecer 

indícios sobre a sobrevivência e estabelecimento do vegetal no substrato. O objetivo do 

presente trabalho foi avaliar o efeito de diferentes concentrações de Ácido Indol-3-Butírico 

(AIB) na queda de folhas em estacas semilenhosas de fedegoso. Foram estabelecidas oito 

matrizes para a coleta de estacas em fragmentos de Mata Atlântica, em área do IFMG – 

campus São João Evangelista (IFMG/SJE). 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. 

Coletaram-se estacas do terço inferior da copa das árvores no início da tarde (às 13 horas), 

acondicionadas em bandeja com solução de hipoclorito de sódio (NaClO), com 2,0 % de cloro 

ativo, a 3,0 % (v/v) e posteriormente, lavadas em água corrente. O comprimento aproximado 

das estacas foi de 10,41cm, contendo um par de folhas com dois folíolos basais. O trabalho 

foi realizado em casa de vegetação com tela de sombreamento de monofilamento, malha para 

50,0 % de sombra, do Viveiro de Mudas do IFMG/SJE. Adotou-se delineamento 

experimental inteiramente casualizado com quatro repetições, sendo os tratamentos 

constituídos por quatro concentrações de AIB: T1) 0 mg/L; T2) 250 mg/L; T3) 500mg/L e 

T4) 1000mg/L. A unidade experimental foi composta por 12 tubetes redondos de 

polipropileno com fundo aberto (rígidos e com 8 estrias) preenchidos com substrato comercial 

(Maxfertil, densidade de 350 kg/m3 e pH de 6,5 ± 0,5) a base de casca de pinus, serragem e 

vermiculita. Este substrato foi enriquecido com formulado de liberação controlada 

Osmocote® 15-9-12 (4,5 g.kg-1). A base das estacas foi imersa em solução com AIB por dois 

segundos e depois, enterradas no substrato em profundidade média de 1,5 cm. Avaliou-se aos 

17 dias o número de estacas que perderam todas as folhas. Realizou-se teste F  a 5,0 % de 

significância. Não foi observado efeito estatístico significativo para tratamento (p = 

0,337004). Isto provavelmente pode ter sido resultado do transporte da auxina endógena, 

normalmente biossintetizada na parte aérea, em direção basípeta não ser influenciado pelos 

tratamentos com AIB (auxina exógena). Salienta-se que uma queda no nível de auxinas 

poderia tornar as células da região de abscisão foliar sensíveis à ação do etileno, propiciando a 

queda de folhas. A média e o desvio-padrão de estacas que perderam as folhas em todos os 

tratamentos foram de 13,64 ± 8,0270 %, respectivamente. Conclui-se que as concentrações de 

AIB estudadas não influenciaram a queda de folhas em estacas semilenhosas do fedegoso aos 

17 dias após instalação do experimento. 

Palavras-chave: Auxina. Estaquia. Produção de mudas. Propagação vegetativa. 
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O presente trabalho é um relato de experiência dos bolsistas do PIBID- Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação à Docência, com os alunos do 9º ano da Escola Estadual “Monsenhor 

Pinheiro”, em que fora construída uma maquete de um edifício histórico. O edifício 

representado pelos alunos foi a Igreja de São Francisco de Assis, localizada na região da 

Pampulha, na cidade de Belo Horizonte, mais conhecida como Igreja da Pampulha. A Igreja 

foi erguida em 1943 planejada pelo renomado arquiteto Oscar Niemeyer e seu cálculo 

estrutural foi feito por Joaquim Cardozo. Considerando que a arquitetura da mesma é baseada 

em conceitos matemáticos, como por exemplo, a geometria, visto que sua estrutura se 

assemelha a figuras geométricas, escalas, pois sua construção foi obtida pela utilização de 

vários cálculos para definir suas medidas e a beleza das curvas, característica muito presente 

nas obras de Niemeyer. Baseando-se nesses conceitos organizou-se a construção de uma 

maquete, visando abordar os conteúdos aprendidos pelos alunos durante o ensino fundamental 

para mostrar sua aplicação na realidade prática. A maquete foi construída com base em fotos 

da construção e a planta original do projeto, com escala de 1 metro por 10 centímetros, 

utilizando de materiais do LEM (Laboratório de Ensino de Matemática), patrocinados pelo 

PIBID (Programa de Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência) e CAPES, e alguns 

materiais reutilizados pelos participantes do projeto e bolsistas do programa. Com a 

construção da maquete os alunos do 9º ano aperfeiçoaram habilidades matemáticas dentro dos 

conteúdos estudados em salas de aula, tais como proporção, cálculos de área de figuras 

geométricas, além de estimular a interatividade ente aluno-aluno e professor-aluno, 

possibilitou também a exploração da criatividade e coleta de dados. O projeto mostrou a 

relação entre a matemática e a arte, o aprendizado da historia envolvida na construção, assim 

como conhecimentos sobre a arquitetura utilizada. Logo, a construção da maquete realizada 

com os alunos, pretendeu verificar os conteúdos matemáticos aprendidos na teoria, na 

tentativa de contribuir para a aplicação prática que reúne conhecimentos interdisciplinares, 

explorando os saberes históricos e artísticos. O trabalho contribuiu para que os mesmos 

validem-se de suas próprias descobertas para a obtenção de resultados que sejam utilizados no 

cotidiano e na vida escolar, alcançando os objetivos propostos, entendendo que um trabalho 

de aplicação com os estudantes proporciona a possibilidade de questionar o que se aprende 

em sala e utilizar os conhecimentos adquiridos, conclusões que foram feitas a partir de ideias 

discutidas com os alunos e registradas através de relatórios escritos baseando-se no decorrer 

de todo o trabalho. 

Palavras-chave: Arte. História. Geometria. Escala. 
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Saber ensinar é um grande desafio para o professor de matemática na atualidade, 

considerando a velocidade do avanço tecnológico e sua diversidade. A utilização de jogos no 

ensino da matemática pode ser uma eficiente ferramenta pedagógica que visa despertar no 

aluno o prazer de aprender. Segundo estudiosos do assunto, os jogos, mesmo quando 

praticados sozinhos, permitem ao sujeito desenvolver suas habilidades matemáticas num 

processo de criação e o leva a colocar suas capacidades cognitivas em evidência. Nesta 

perspectiva, foi desenvolvido um trabalho de aplicação de jogos com alunos de 9º ano na 

Escola Estadual Odilon Behrens, no município de Guanhães, MG, parceira no Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID, envolvendo equação do 1º grau com 

uma incógnita. Esta experiência tem como objetivo despertar no aluno a habilidade de 

resolver equações do 1º grau e realizar cálculo mental de uma forma natural e prazerosa e  

tornar as aulas de matemática interessantes, mais participativas e, consequentemente, mais 

produtivas.  O jogo aplicado denomina-se “ Contato do primeiro grau“ e foi retirado do livro 

“Cadernos do Mathema: Jogos de Matemática de 6º ao 9º ano”, de Kátia Smole, Maria Ignez 

Diniz e Estela Milani. O jogo em questão compreende todas as operações fundamentais, 

equação do 1º grau com uma incógnita e jogo de sinais.  Recomendado para turmas do 7º ao 

9º ano, é composto de várias fichas plastificadas contendo equações do primeiro grau com 

uma variável e números positivos e negativos, um tabuleiro contendo possíveis resultados das 

equações e no centro, a linha de chegada. Os participantes tiram as fichas, verificam a 

equação nela registrada, resolve-a mentalmente e responde andando com o marcador em 

direção ao centro do tabuleiro, que é a chegada. O grupo que atinge a linha de chegada 

primeiro é o vencedor. Foram formados grupos de quatro alunos de um lado e quatro de outro, 

para que houvesse entrosamento da turma, ressaltando que este jogo pode ser aplicado com 

apenas dois competidores por vez. Durante o desenvolvimento dos trabalhos, observou-se o 

envolvimento dos alunos, sua empolgação e concentração ao resolver as operações.  Notou-se 

que houve motivação por parte dos alunos e a preocupação em não errar os resultados.  Havia 

companheirismo entre os componentes dos grupos, o que tornou mais emocionante o 

desenvolver das atividades. Concluiu-se que, nos jogos matemáticos, os alunos, mesmo com o 

espírito de brincadeira e de forma descontraída, praticam o raciocínio de forma responsável e 

impõem esta ideia aos demais participantes com o intuito de vencerem. Além disso, os jogos 

matemáticos contribuem eficazmente para o exercício do raciocínio e  para o sucesso da 

aprendizagem. 

Palavras-chave: Ensino de Matemática. Ferramenta Pedagógica. Cálculo Mental. 
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A avaliação da qualidade do solo em áreas utilizadas para agricultura tem sido tema de 

diversas pesquisas ao longo dos anos, mas não há ainda uma padronização de como realizar 

esta avaliação devido à complexidade do solo e dos processos que nele ocorrem. A relação 

direta dos microrganismos do solo com a qualidade do mesmo é irrefutável, e por isso, a 

avaliação de microrganismos e, ou dos processos que estes participam tem sido realizada 

quando se deseja avaliar qualitativamente um solo. O objetivo desse trabalho é apresentar os 

resultados parciais obtidos na avaliação da umidade do solo, respiração basal do solo e 

quantidade de serapilheira presentes em dois ambientes. O estudo foi realizado nas 

dependências do Instituto Federal de Minas Gerais, campus São João Evangelista. Teve como 

áreas trabalhadas dois monocultivos, eucaliptal e cafezal, que foram comparados com um 

fragmento de mata nativa secundária, sendo esta, estacional semidecídua, ou seja, é uma 

vegetação pertencente a um bioma de Mata Atlântica, onde  há uma estação com chuvas 

intensas de verão, seguidas por um período de estiagem. Foi adotada a metodologia do 

Comunicado Técnico 99 da Embrapa (SILVA; AZEVEDO; DE-POLLI; 2007) para a coleta 

de solo, armazenamento, determinação da capacidade de retenção de água, determinação do 

teor de umidade e determinação da respiração basal. A serapilheira foi coletada em quatro 

pontos de cada área, com uso do método de quadrats de 50cm de lado. Após a coleta a 

serapilheira foi colocada em estufa com circulação de ar forçada em temperatura de 105ºC por 

24 horas e pesada em seguida. Foi realizada análise descritiva dos dados. A umidade do solo 

na mata (17,3%) e no eucaliptal (18,3%) foram superiores àquela observada no cafezal 

(14,1%). A respiração basal do cafezal (0,507 mg de C-CO2 kg
-1

solo hora
-1

) foi menor que 

das outras áreas (0,529 mg de C-CO2 kg
-1

solo hora
-1 

para eucaliptal e 0,6015 mg de C-CO2 

kg
-1

solo hora
-1 

para mata). O peso da serapilheira total seca na área do eucaliptal (123,73g) foi 

maior que o observado no cafezal (33,88g) e na mata (115,63g). A umidade sempre foi maior 

na mata e no eucaliptal, visto que há maior acúmulo de serapilheira em ambos, o que evita a 

perda de água do solo para o meio. A respiração basal foi menor no cafezal, visto que este 

monocultivo é pouco manejado e não é irrigado, logo, a biota está menos ativa. A mata, que é 

uma semidecídua e pouco frequentada, teve maior respiração basal, o que pode indicar alta 

produtividade do sistema, já que a quantidade de serapilheira acumulada também foi elevada. 

A maior quantidade de serapilheira seca encontrada no eucaliptal é devido à desrama natural 

recente ocorrida. A respiração basal é uma variável sensível aos fatores ambientais e deve ser 

interpretada de forma criteriosa e em associação com outras variáveis, como quantidade de 

carbono, matéria orgânica ou serapilheira, visto que valores elevados podem ser indicativo de 

estresse ambiental ou de alta produtividade como observado no presente estudo. Concluímos 

que os diferentes monocultivos afetam de forma direta no comportamento dos 

microrganismos do solo, onde a RBS da mata > eucaliptal > cafezal. 

Palavras-chave: Atividade microbiana. Qualidade relativa. Conservação do solo. Estresse.  
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O banco de sementes do solo é um reservatório viável de sementes em uma determinada área. 

Corresponde às sementes não germinadas, mas potencialmente capazes de substituir plantas 

adultas desaparecidas pela morte natural ou não, e plantas perenes suscetíveis a doenças, 

distúrbios e consumo de animais, incluindo o homem. O objetivo deste trabalho foi inferir a 

capacidade de regeneração e caracterizar qualitativa e quantitativamente o banco de sementes 

em áreas contíguas de pastagem, plantio de eucalipto e floresta natural. Possibilitando o uso 

desses conhecimentos em planos de manejo para recuperação de áreas degradas; podendo: a) 

levantar espécies existentes nas áreas trabalhadas para constituição do banco de sementes; b) 

contribuir com a regeneração, a partir do abandono da área; c) identificar uma lista de 

espécies mais importantes para a região. O experimento está localizado no campus do IFMG-

SJE, próximo à horticultura. A área de pastagem está na parte mais baixa do terreno, 

coordenadas UTM 23K 736847.83 m e 7947124.11 m S com altitude média 730 metros, 

seguida pela mata nativa, coordenadas UTM 23K 736808.16 m e 7947202.95 m S com 

altitude média de 761 metros, e pelo plantio de eucalipto, coordenadas UTM 23K 736753.84 

m e 7947281.61 m S com altitude média de 763 metros. Foram retiradas quatro amostras no 

terço inferior, médio e superior de cada área, totalizando 36 amostras, posteriormente 

colocadas em canteiro de areia na casa de vegetação do viveiro do IFMG-SJE. A contagem da 

emergência das plântulas foi realizada em intervalos de 45 a 60 dias, de acordo com a 

germinação e porte que permitia sua identificação, durante oito meses (de março a outubro de 

2012). As densidades e frequências (absolutas e relativas) e o valor de importância por metro 

quadrado foram calculadas para todas as espécies germinadas. Já as diferentes coberturas 

vegetais foram calculadas a partir dos índices de diversidade Shannon-Weaver (H’) e de 

equabilidade de Pielou (J), para sementes germinadas de hábito arbustivo-arbóreo. Ao todo a 

área amostral foi de 1,17 m², com 1113 sementes germinadas de todos os grupos de hábito de 

vida, sendo 200 graminóides, 793 herbáceos-cipós, 99 arbustivos e 21 arbóreos. Não houve 

diferença significativa entre a quantidade de sementes germinadas nas diferentes áreas, e as 

com maior germinação, como pastagem e floresta nativa, pode ser devido ao estádio de 

sucessão e de degradação das áreas estudadas, ou mesmo pela sua posição no terreno e 

proximidade da fonte de propágulos. O banco de sementes pode ser considerado na 

recuperação das áreas degradadas, mas deve ser enriquecido com a inclusão de sementes ou 

com a adoção de plantio de espécies de grupos ecológicos de estádios sucessionais mais 

avançados, dando curso mais rápido à sucessão secundária, uma vez que sozinho, o banco de 

sementes se mostrou ineficiente na recuperação das áreas, por apresentar uma baixa taxa de 

germinação de sementes, principalmente para espécies arbóreas. 

Palavras-chave: Casa de vegetação. Germinação. Emergência de plântulas. Regeneração.  
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O presente trabalho faz uma abordagem sobre a aplicação do jogo matemático Eu Sei! no 

ensino-aprendizagem da multiplicação de números inteiros. Sua elaboração foi feita de acordo 

com as concepções metodológicas sugeridas pelas autoras Smole, Diniz e Milani em seu livro 

Cadernos do Mathema: Jogos de Matemática de 6º a 9º ano. O nosso fenômeno de interesse 

parte da indagação de como os jogos de matemática podem contribuir no processo de ensino-

aprendizagem em matemática. O trabalho ainda faz uma abordagem referente ao lado positivo 

que o jogo matemático exerce na construção do conhecimento e na interação aluno-aluno, 

aluno-professor. O objetivo da utilização do jogo foi promover o desenvolvimento do calculo 

mental dos alunos utilizando a operação de multiplicação dos números inteiros, bem como 

verificar as dificuldades existentes com relação à aprendizagem desta operação. Como 

metodologia desse trabalho, além de uma abordagem bibliográfica, foi desenvolvida uma 

atividade de campo com alunos de 6º e 7º ano de uma escola da cidade de Guanhães/MG, 

relacionada à apresentação e aplicação do jogo de forma a identificar o grau de compreensão 

dos alunos quanto a essa operação e também, verificar as dificuldades e defasagens que os 

mesmos ainda possuem. Foram preparadas alternativas de aplicação do jogo resguardando o 

fato de deparar-se com alunos avançados e mesmo alunos defasados em relação aos demais, 

situações que acarretariam desinteresse. Diante dos resultados da atividade, foi feita uma 

análise comparativa relacionando o grau de conhecimento esperado e o grau de conhecimento 

real dos alunos. Com base nos resultados, verificou-se a ocorrência de maior interação, 

participação, interesse e motivação, tanto dos alunos, como do professor. Nesse sentido, 

analisar a aplicação do jogo matemático no processo ensino-aprendizagem possibilitou 

identificar as dificuldades dos alunos em aprender determinados conteúdos e assim criar 

estratégias para tentar corrigir estas deficiências. 

Palavras-chave: Jogos. Ensino-Aprendizagem. 
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A mosca doméstica Musca domestica é um dos insetos mais comuns e membro do grupo das 

moscas Ordem Diptera, que se alimenta de restos de rações, carne em decomposição, trazendo 

contaminações e doenças para as aves. A utilização do óleo de Neem pode ser fundamental 

para controle da mosca doméstica em criatórios de aves no sistema agroecológico ou 

tradicional, e na agricultura familiar. O objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito de 

diferentes dosagens de óleo de Neem comercial, sobre a infestação de moscas em galpões de 

galinha de postura comercial. O experimento foi realizado no Setor de Avicultura do IFMG 

(Instituto Federal de Minas Gerais), situada no município de São João Evangelista. Foram 

utilizados cinco tratamentos e quatro repetições, sendo cada tratamento correspondente a cem 

galinhas.  Desta forma as aves foram divididas em lotes, com um lote representando os 

animais controle, e os outros para avaliação da ação do óleo de Neem. As dosagens testadas 

(correspondente aos tratamentos) foram diluídas em água destilada na proporção de seis litros 

para cada porcentagem e aplicadas com o auxílio de um pulverizador costal, sendo: T0 – lote 

controle, T1 – 0,5%, T2 – 1,5%, T3 – 2,5% e T4 – 3,5%. O óleo de neem comercial 

Maxneem® foi adquirido no comércio local. Nesses lotes, foram realizadas a contagem das 

moscas no esterco no dia da aplicação, porém, antes da aplicação do óleo; no terceiro e sétimo 

dia após a aplicação do produto; e no décimo dia para avaliar a sua atividade residual. Foram 

coletados alguns exemplares de moscas para identificação. Para contagem das moscas sobre o 

esterco foi utilizado uma estrutura de madeira, confeccionada a partir de sarrafos e 

compensado de madeira, em formato retangular, medindo 1,0 m x 0,50 m x 0,40 m (a mesma 

medida de uma gaiola que aloja aves). As repetições (contagens) foram feitas ao longo de 

todas as fileiras de gaiolas, sendo quatro por tratamento. Este estudo indicou que o óleo de 

Neem na dosagem de 210 ml (Tratamento 4), correspondendo a 3,5 % da solução, apresentou 

efeito de diminuição da população de moscas sobre o esterco das aves, e a aplicação do 

produto recomendada deverá ser feita de 7 em 7 dias juntamente com um manejo adequado do 

esterco. Concluiu-se então que o óleo de Neem emulsionável é um produto alternativo no 

controle das moscas domésticas em galpões de galinhas poedeiras comerciais. 

Palavras-chave: Mosca doméstica. Infestação. Controle 
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Cada aluno tem um potencial de aprendizagem que é inerente ao seu processo sociocultural. 

Os educandos têm habilidades diversificadas, e consequentemente, não aprendem de forma 

homogênea. Portanto, cabe ao professor ministrar conteúdos de forma que os mesmos 

desenvolvam as diversas habilidades do aprendiz. Na perspectiva de trabalhar fora do padrão 

convencional, onde o quadro negro e o giz são os protagonistas, a utilização de jogos 

educativos está sendo adotada como alternativa de trabalho onde o foco é otimizar as diversas 

competências. Segundo estudiosos do assunto, o uso de jogos implica numa mudança 

significativa nos processos de ensino e aprendizagem que permite alterar o modelo tradicional 

de ensino, que muitas vezes tem no livro e exercícios padronizados seu principal recurso 

didático. O objetivo do trabalho foi utilizar como recurso didático o jogo “Corrida de 

Obstáculos”, para desenvolver habilidades algébricas envolvendo divisão, multiplicação, 

potenciação, adição, subtração. O trabalho utilizou como amostra aprendizes do 9° ano, 

desmembrando-se em uma turma pertencente à zona rural (E.E. Carmela Dutra, São João 

Evangelista – MG) e outra vinculada à zona urbana (E.E. Senador Francisco Nunes Coelho, 

Guanhães - MG). Vale ressaltar que os trabalhos foram feitos em dias distintos. Para iniciar o 

trabalho no contexto escolar, primeiramente foram apresentados para os alunos, pais, 

professores e a direção das escolas o Termo de Compromisso Livre e Esclarecido. Neste 

momento, foi explanado sobre as condições e diretrizes da pesquisa. Após todos terem 

assinado o termo, introduziu-se a apresentação do jogo. Para exprimir sobre as regras e 

objetivos do jogo, separou-se a sala em um círculo e realizaram-se demonstrações e 

ilustrações das jogadas. Em seguida, dividiram-se as salas em duplas para iniciar os jogos. 

Para evitar qualquer tipo de ocultação e/ou sonegação das regras do jogo, para cada dupla 

utilizou-se um pesquisador, onde o papel do mesmo foi ser um mediador de conflitos 

relacionados à partida. O estímulo oferecido à amostra revela que a própria conjectura (lúdica, 

socialista e reflexiva) do jogo, proporcionou motivação para que os alunos compreendessem 

as habilidades intrínsecas ao mesmo. Percebeu-se que com o desenvolvimento das atividades 

os participantes, usando de observações e análises, aprimoraram suas técnicas de raciocínio e 

destrezas matemáticas instituídas ao jogo. Após aplicação do exercício, conclui-se que os 

alunos de ambas as escolas tinham dificuldade nas operações básicas. Todavia, o jogo 

“Corrida de Obstáculos”, auxiliou na explicação e compreensão do aluno, sendo o mesmo 

avaliado positivamente pelos grupos que participaram da pesquisa. 

Palavras-chave: Ensino de Matemática. Jogos educativos. Operações básicas. 
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O objetivo do projeto foi diagnosticar a atual situação das propriedades rurais praticantes da 

silvicultura no município de São João Evangelista, no que tange às exigências ambientais e o 

seu cumprimento, obtendo um retrato da regularização ambiental das propriedades. Foram 

analisadas informações obtidas por meio de formulários aplicados junto a produtores rurais 

praticantes da silvicultura. Realizou-se visitas a 16 propriedades rurais praticantes da 

silvicultura. As propriedades rurais analisadas caracterizam-se por possuir em média 137,8 

hectares, em sua maioria considerada como pequenas propriedades, com 24 módulos fiscais. 

Em sua totalidade, estão localizadas em área de remanescente de Mata Atlântica e são 

gerenciadas pelos próprios donos. Além da silvicultura, que possui área média de plantio de 

21328,13 hectares, são praticadas atividades como a pecuária, que possui em média 240 litros 

de leite por dia. Levantados os dados foram enquadradas as propriedades nos seguintes itens: 

regularizada, em processo de regularização e nenhuma regularização. Tendo estas 

informações, foram classificadas as propriedades quanto a sua classe de licenciamento, que 

possibilitou determinar os procedimentos a serem tomados para alcançar a regularização 

ambiental segundo a Deliberação Normativa COPAM nº74/2004. Com base nos resultados, 

foi possível verificar que apenas 25% das propriedades analisadas no município de São João 

Evangelista se encontram regularizadas, no que tange ao licenciamento ambiental, e as outras 

25% se encontram em fase de regularização, restando 50% não regularizadas. Com relação à 

Reserva Legal, observou-se que 62,5% das propriedades (10 propriedades) possuem 

regularização de Reserva Legal exigida pelo Código Florestal Brasileiro, porém apenas 

metade delas (5) encontra-se protegidas contra fogo, conforme definido na Deliberação 

Normativa COPAM nº 130, de 14 de Janeiro de 2009, e 80% (8) encontra-se protegida contra 

pisoteio de animais domésticos, também conforme o regimentado pela Deliberação Normativa 

citada anteriormente. Nenhuma das propriedades visitadas possui suas atividades produtivas 

localizadas em Área de Preservação Permanente, no entanto, apenas 56% delas declararam 

não possuir áreas caracterizadas como de preservação permanente em sua extensão. Metade 

das propriedades possuem APP comprovadamente preservada, 31% estão protegidas contra 

fogo, e 37% encontram-se protegidas contra pisoteio de animais domésticos, conforme 

definido na Deliberação Normativa COPAM nº 130, de 14 de Janeiro de 2009. 

Palavras-chave: Licenciamento. Regularização Ambiental. Deliberação Normativa. APP. 
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Área: Agronomia 

 

Sparattosperma leucanthum (Vell.) K. Schum., também conhecida por cinco folhas, é uma 

Bignoniaceae recomendada em programas para a recuperação de áreas degradadas. O objetivo 

foi avaliar a influência da imersão de sementes de S. leucanthum na diferença de potencial 

elétrico de diferentes soluções com o fertilizante sulfato de magnésio. Estabeleceram-se 

matrizes para a coleta de frutos em fragmentos de Mata Atlântica no IFMG – campus São 

João Evangelista (IFMG/SJE). Os frutos foram coletados diretamente da copa com auxílio de 

podão, acondicionados em sacos de papel kraft, conduzidos para triagem e armazenamento 

em câmara fria (6ºC) por 28 meses. Na triagem, as sementes foram isoladas dos frutos 

manualmente, sendo eliminadas aquelas com alguma injúria ou atrofia. O trabalho foi 

realizado na sala de crescimento (temperatura de 25 ± 2ºC e fotoperíodo de 16 horas luz e 8 

horas escuro) do Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais do IFMG/SJE. Adotou-se DIC 

com 4 repetições, no esquema de parcelas subdivididas, sendo estudado na parcela o efeito 

quatro concentrações do fertilizante sulfato de magnésio (MultiMag 9®), 9% de magnésio e 

11% de enxofre, (C1 - 0,0g/L; C2 - 12,5g/L; C3 - 25g/L e C4 - 50g/L) e na subparcela dois 

tempos de avaliação (T1 - Antes da imersão de sementes no meio e T2 – Após imersão das 

sementes no meio por 24 horas). Cada unidade experimental constituída por 25 sementes 

distribuídas em bandejas redondas de polietileno (raio interno de 4,75 cm) contendo 40 ml de 

solução. Avaliou-se a diferença de potencial (DDP), ou voltagem, da solução em milivolt 

(mV) utilizando um milivoltímetro de bancada (Homis). Realizaram-se ANOVA, regressão 

linear simples e teste t pareado, todos a 5,0% de significância. Observou-se efeito estatístico 

significativo em nível de interação (concentrações do fertilizante x tempos de avaliação). Foi 

realizado o desdobramento dos graus de liberdade. A imersão das sementes por 24 horas 

aumentou a DDP da solução (de -104,0b para -49,25a) somente no C1. As médias de DDP da 

solução foram de 67,23 mV para C2, de 67,73 mV para C3 e de 75,20 mV para C4.  Valores 

positivos em mV foram observados apenas nas soluções que utilizaram o sulfato de magnésio. 

Foram obtidas duas equações para a estimação da DDP da solução, uma para T1 

(“DDP=1,9020*.C; R
2
=0,40; ε=60,64mV”) e outra, para T2 (“DDP=1,9340*.C; R

2
=0,63; 

ε=37,80mV”). Os dados estimados pelas duas equações não se diferenciaram dos observados 

conforme o teste t (p > 0,05). Maiores concentrações de sulfato de magnésio tendem aumentar 

a DDP do meio. As equações geradas podem fornecer subsídios para pesquisas posteriores 

sobre a fisiologia da germinação e produção de mudas via seminal, mas especificadamente, no 

controle do acúmulo de sais e da disponibilidade de nutrientes em substrato. Conclui-se que a 

DDP da solução pode sofrer alterações em função da interação entre concentrações do 

fertilizante sulfato de magnésio e da imersão das sementes de S. leucanthum no meio. 

Palavras-chave: Controle. DDP. Desdobramento dos graus de liberdade. Fertilizante.  
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Área: Tecnologia em Silvicultura 

 

A micropropagação é uma técnica de propagação vegetativa que consiste no cultivo in vitro 

de células, tecidos ou órgãos vegetais em um meio de cultura. O sucesso na fase de 

estabelecimento depende principalmente das medidas de controle e prevenção de 

contaminações. A desinfestação superficial de explantes é relativamente fácil, mas pode se 

tornar difícil quando são obtidos propágulos oriundos de plantas cultivadas fora de um 

ambiente protegido. O objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito de diferentes 

concentrações fungicidas na diferença de potencial elétrico de solução desinfestante. O 

trabalho foi conduzido no Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – campus São João Evangelista. Adotou-se 

delineamento experimental inteiramente casualizado com quatro repetições, sendo estudado o 

efeito de cinco concentrações do fungicida sistêmico, à base de tiofanato metílico, Cercobin® 

700 WP (T1 - 0,0 g/L; T2 – 0,5 g/L; T3 - 1,0 g/L; T4 - 2,0 g/L e T5 - 4,0 g/L). Para cada 

solução, foi empregado um béquer contendo 1000 ml de água deionizada e autoclavada, 

acrescida com Tween 20 (3 gotas/100 ml). Avaliou-se a diferença de potencial (DDP), ou 

voltagem, da solução em milivolt (mV) utilizando um milivoltímetro de bancada (marca 

Homis). Realizaram-se análise de variância, regressão linear simples e teste t pareado, todos a 

5,0 % de significância estatística. Na análise de regressão, foi o usado o método dos mínimos 

quadrados ordinários (MQO) com o procedimento iterativo de Levenberg-Marquardt. Os 

dados apresentaram normalidade conforme Lillierfors e homogeneidade por Cochran. 

Observou-se efeito estatístico significativo para tratamento. Foi obtida a seguinte equação 

para estimação da DDP na solução (mV): “DDP=1,5092.C”, em que “C” foi a concentração 

da solução fungicida (g/L). O erro padrão foi de 36,26 mV. Todos os parâmetros foram 

estatisticamente significativos, exceto o coeficiente linear. Os dados estimados não se 

diferenciaram estatisticamente dos observados conforme o teste t (p > 0,2605). Isto possui 

grande importância prática, pois a equação gerada pode auxiliar no desenvolvimento de 

técnicas para a desinsfestação dos explantes de diferentes espécies vegetais. Maior DDP foi 

observada à medida que concentrou a solução com o fungicida. Valores positivos, em mV, 

dizem respeito a uma reação de redução no eletrodo (em relação ao de referência). Portanto, 

um aumento desses valores tende minimizar problemas com a oxidação do meio de cultivo e 

do próprio explante, que é maior na fase de estabelecimento. Conclui-se que a maior DDP da 

solução desinfestante foi verificada na concentração de 4,0 g/L do fungicida Cercobin. Mais 

estudos são necessários para melhor definição da concentração ideal desse fungicida a ser 

empregada em protocolos específicos de espécies nativas e exóticas. 

Palavras-chave: Assepsia. Cercobin® 700 WP. Cultura de tecidos vegetais. Voltagem. 
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Área: Agronomia 

 

A produção de beterraba é uma das mais significativas do mercado nacional de hortaliças, 

existindo hoje no Brasil cerca de 10 mil hectares desta hortaliça, plantadas em mais de 100 

mil propriedades.  Nas hortaliças, as deficiências de micronutriente com o boro são 

frequentes, o que pode promover rápida inibição do crescimento das plantas. Diante da 

importância deste micronutriente no desenvolvimento de plantas de beterraba, o presente 

trabalho possui como objetivo avaliar o desenvolvimento desta cultura em resposta à adição 

de diferentes doses de boro em casa de vegetação. O experimento foi conduzido no período de 

outubro a novembro de 2013 em ambiente protegido, situado na cidade de São João 

Evangelista-MG, 180 32’ S, 420 45’ W, com a cultura de beterraba, cultivar denominada 

beterraba maravilha tall top early wonder. O delineamento experimental utilizado foi 

inteiramente casualizado com cinco tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos foram 

compostos pelas doses de boro: 0 (testemunha) 0,5; 1; 1,5 e 2 mg dm-³, fornecidos na forma 

de ácido bórico a 15%.  Cada vaso com capacidade de 5 dm³ foi preenchido com 4 dm³ de 

substrato composto por uma parte de malha de carvão, uma parte de esterco bovino e três 

partes de terra de barranco. A análise química inicial do substrato foi realizada , apresentando 

os seguintes resultados: pH em H2O =5,3; P=108 mg dm-³; MO=8,52 dag Kg-1; K=860 mg 

dm-³ e Ca, Mg e H + Al em cmolc dm-³, respectivamente iguais a 5,1; 2,7 e 6,93. A partir dos 

dados obtidos não foi necessário a correção do solo e não foi utilizado nenhum outro tipo de 

mineral se não o ácido bórico. A semeadura foi realizada em bandejas de 100 células em 

substrato comercial Bioplant sem adubação. Após 30 dias da semeadura, as plantas foram 

transferidas para os vasos.  Inicialmente foram transplantadas duas mudas e após dez dias do 

transplantio, foi realizado o desbaste visando conduzir apenas uma planta por vaso. A 

irrigação manual foi realizada utilizando a mesma quantidade de água em cada vaso, visando 

reproduzir a realidade em campo.  Aos 60 dias após o plantio foram realizadas análise de 

massa seca e fresca da raiz. As raízes tuberosas foram lavadas em água corrente para remover 

o substrato e posteriormente seca em estufa de circulação forçada à temperatura de 65 ºC 

durante 48 horas. Quantificou-se a massa seca das raízes tuberosas. Por fim, realizou-se o 

teste de médias F a 5% de significância, o resultado não foi significativo, não havendo 

diferenças entre as médias dos tratamentos.  Portanto os diferentes níveis de boro analisados 

não resultaram em aumento do peso médio nas raízes tuberosas das plantas analisadas, aos 60 

dias após o plantio. 

Palavras-chave: Beterraba. Boro. Níveis de Adubação. 
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Sparattosperma leucanthum (Vell.) Schum (Bignoniaceae) é uma espécie ornamental que 

pode ser utilizada na revegetação de áreas degradadas e, ou, de preservação permanente. O 

objetivo foi avaliar o efeito de diferentes concentrações do fertilizante sulfato de magnésio na 

embebição de água em sementes de S. leucanthum. Foram estabelecidas matrizes para a coleta 

de frutos em fragmentos de Mata Atlântica, em área do IFMG – campus São João Evangelista 

(IFMG/SJE). Os frutos foram coletados diretamente da copa com auxílio de podão, 

acondicionados em sacos de papel kraft, conduzidos para triagem e armazenamento em 

câmara fria (6 ºC) por 28 meses. Na triagem, as sementes foram isoladas manualmente dos 

frutos, sendo eliminadas aquelas com alguma injúria ou atrofia. O trabalho foi realizado na 

sala de crescimento (temperatura de 25 ± 2 ºC e fotoperíodo de 16 horas luz e 8 horas escuro) 

do Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais do IFMG/SJE. Adotou-se DIC com 4 

repetições, os tratamentos foram constituídos pelas seguintes concentrações do fertilizante 

sulfato de magnésio (MultiMag 9®, 9 % de magnésio e 11 % de enxofre): T1) 0,0 g/L; T2) 

12,5 g/L; T3) 25 g/L e T4) 50 g/L. Cada unidade experimental foi composta por 25 sementes 

distribuídas em bandejas redondas de polietileno (raio interno de 4,75 cm) contendo 40 ml de 

solução. Foi avaliado o número de sementes embebidas após 24 horas. Realizaram-se análise 

de variância, análise de regressão e teste t pareado, todos a 5,0% de significância. Os 

resultados em porcentagem (%) foram transformados em “       √    ⁄ ” para atender aos 

critérios de normalidade e homogeneidade. Observou-se efeito estatístico significativo para 

tratamento. Foi obtida a seguinte equação para estimação de sementes embebidas (Emb) em 

%: “                                ”, em que “C” foi a concentração de 

fertilizante (g/L). O coeficiente de determinação ajustado foi de 0,69 e o erro padrão de 5,79 

%. Os dados estimados não se diferenciaram estatisticamente dos observados conforme o teste 

t (p > 0,05). Isto possui grande importância prática, pois a equação gerada pode fornecer 

subsídios importantes para melhor planejamento da aplicação de fertilizantes em substratos 

usados na produção de mudas via seminal. Igualando-se a zero a primeira derivada da 

equação foi obtido o ponto mínimo de embebição (2,07 %) na concentração de 31,77 g/L. As 

concentrações estudadas de sulfato de magnésio reduziram a embebição das sementes. À 

medida que aumentou a concentração do fertilizante o meio se tornou mais hipertônico, 

resultando em menor entrada de água na semente. Assumindo como referencial mínimo de 

embebição a relação da média (27,0 %) com o limite inferior do desvio-padrão (-9,45 %) do 

tratamento T1, ou seja, de 17,55 %, concentrações inferiores a 6,53 g/L podem ser toleráveis 

pela semente. Conclui-se que a aplicação do fertilizante sulfato de magnésio pode reduzir a 

embebição das sementes de S. leucanthum no tempo avaliado. 

Palavras-chave: Fertilizante. Germinação. Hipertônico. Limite tolerável.  
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O fedegoso (Senna macranthera (Collad) Irwin et Barn.) é uma espécie vegetal da família 

Fabaceae Caesalpinioideae com potencial melífero e empregada no paisagismo e em 

programas que visem a recuperação de áreas degradadas. Estacas herbáceas são aquelas com 

tecidos pouco lignificados e que tendem apresentar alta atividade meristemática. O objetivo 

do presente trabalho foi avaliar o efeito de diferentes concentrações de Ácido Indol-3-Butírico 

(AIB) na emissão de folhas em estacas herbáceas de fedegoso. Foram estabelecidas vinte 

mudas, produzidas via seminal, para a coleta de estacas no Viveiro de Mudas do Instituto 

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

As estacas foram coletadas do terço inferior da parte aérea das mudas no início da tarde (às 13 

horas), acondicionadas em bandeja com solução de hipoclorito de sódio (NaClO), com 2,0 % 

de cloro ativo, a 3,0 % (v/v) e posteriormente, lavadas em água corrente. O comprimento 

aproximado das estacas foi de 7,79cm, cada uma conteve um par de folhas com dois folíolos 

basais. O trabalho foi realizado em casa de vegetação com tela de sombreamento de 

monofilamento, malha para 50,0 % de sombra, desse viveiro. Adotou-se delineamento 

experimental inteiramente casualizado com quatro repetições, sendo os tratamentos 

constituídos por quatro concentrações de AIB: T1) 0 mg/L; T2) 250 mg/L; T3) 500mg/L e 

T4) 1000mg/L. A unidade experimental foi composta por 12 tubetes redondos de 

polipropileno com fundo aberto (rígidos e com 8 estrias) preenchidos com substrato comercial 

(Maxfertil, densidade de 350 kg/m3 e pH de 6,5 ± 0,5) a base de casca de pinus, serragem e 

vermiculita. Este substrato foi enriquecido com formulado de liberação controlada 

Osmocote® 15-9-12 (4,5 g.kg-1). A base das estacas foi imersa em solução com AIB por dois 

segundos e depois, enterradas no substrato em profundidade média de 1,5 cm. Avaliou-se aos 

14 dias o número de estacas com novas folhas. Realizou-se análise de variância a 5,0 % de 

significância. Não foi observado efeito estatístico significativo para tratamento (p = 

0,165839). Estacas herbáceas são pouco lignificadas e quando sadias, a aplicação de auxina 

exógena pode resultar em um modesto ou nulo estímulo no crescimento do propágulo 

vegetativo. Isto ocorre quando o nível de auxina endógena na região de alongamento está 

próximo ao ponto ótimo para o crescimento. A média e o desvio-padrão de estacas que 

emitiram novas folhas foram de 40,15 ± 12,0941%, respectivamente. Conclui-se que as 

concentrações de AIB estudadas não influenciaram a emissão de folhas em estacas herbáceas 

do fedegoso aos 14 dias após instalação do experimento. 

Palavras-chave: Auxina. Propágulos. Propagação vegetativa. Regulador de crescimento. 
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Mudas de alta qualidade genética e fitossanitária da bananeira podem ser obtidas por meio da 

propagação vegetativa. A micropropagação permite a produção de mudas durante o ano todo, 

possibilitando uma rápida propagação de plantas superiores selecionadas e limpeza clonal. O 

objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito de diferentes concentrações de 

polivinilpirrolidona (PVP) na emissão de gemas axilares em explantes de Musa sp. cultivados 

in vitro. Foram definidas 20 matrizes de banana prata, variedade AAB, para a coleta de ápices 

caulinares em área do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, 

Campus São João Evangelista. O material coletado foi conduzido ao Laboratório de Cultura 

de Tecidos Vegetais deste instituto para a obtenção de explantes em câmara de fluxo laminar. 

Utilizou-se o meio de cultura MS com pH ajustado para 5,8 ± 0,1 e, posteriormente, 

esterilizado em autoclave à 121ºC e 1 atm durante 20 minutos. Na fase estabelecimento e 

multiplicação, o material vegetal foi mantido em sala de crescimento à temperatura de 25 ±  

3ºC com fotoperíodo de 16 horas e umidade relativa de 60%. Após 30 dias, as brotações 

desenvolvidas foram multiplicadas 3 vezes, 30 dias cada subcultivo. Adotou-se delineamento 

inteiramente casualizado com 4 repetições, sendo estudado o efeito de cinco concentrações de 

PVP (T1 – 0,0 g/L (Testemunha); T2 – 0,5 g/L; T3 – 1,0 g/L; T4 – 2,0 g/L e T5 – 4,0 g/L). A 

unidade experimental foi constituída por 5 frascos com o meio de cultivo previamente 

preparado, sendo inoculado uma brotação (aproximadamente, 5mm de comprimento) por 

frasco. Avaliou-se a Emissão de Gemas Axilares (EGA) aos 30 dias após o terceiro 

subcultivo. Realizaram-se análise de variância a 5,0 % de significância estatística. Os dados 

expressos em porcentagem foram transformados em “       √    ⁄ ” a fim de atender aos 

critérios de normalidade segundo Lilliefors e homogeneidade por Cochran. O coeficiente de 

variação experimental foi 20,90 %. Não foi observado efeito estatístico significativo para 

tratamento. As concentrações de PVP não influenciaram a EGA. Salienta-se que a 

proliferação de gemas é influenciada por reguladores de crescimento, especialmente auxinas e 

citocininas. No entanto, as concentrações de PVP estudadas provavelmente não influenciaram 

a disponibilidade e absorção desses reguladores pelo explante. A média e o desvio-padrão de 

EGA foram de 29,00 ± 10,2084 %, respectivamente. Conclui-se que as concentrações de PVP 

estudadas não influenciaram a EGA em explantes obtidos de ápices caulinares da Musa sp. 

Palavras-chave: Bananeira. Capacidade meristemática. Micropropagação 
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Área: Matemática 

 

O presente trabalho discute a aplicação de um projeto de Equações do 1º Grau com uma 

incógnita na Escola Estadual Josefina Pimenta da cidade de São João Evangelista, tendo em 

vista que este é um conteúdo da matemática em que os estudantes apresentam ainda muitas 

dificuldades. Sendo assim foi criado um material didático propondo aulas participativas 

contendo não só o conteúdo matemático mais também questões que ajudavam os alunos a 

aprender respeitar o próximo e além de tudo trabalhar em grupo. As aulas tiveram o auxilio de 

alguns objetos de aprendizagem como: questionário divertido, charada, historinha (Alice no 

país das incógnitas), curiosidades e jogos, que ajudaram a desenvolver o raciocínio lógico-

matemático dos alunos, notando-se ao decorrer das aulas uma significativa melhora no 

conteúdo e no interesse dos alunos pelas aulas. A metodologia de pesquisa utilizada foi a de 

Thomas Romberg (1992) em seu artigo, Romberg procura mostrar a importância da pesquisa 

em Educação Matemática, situando-a como parte do conhecimento científico atual. Este 

trabalho teve como objetivos, analisar o aprendizado e desenvolvimento cognitivo dos 

estudantes através de uma nova metodologia de ensino, observar a forma de como a 

matemática é mediada pelo professor em sala de aula; compreender as dificuldades dos alunos 

em entender a álgebra, observar o interesse dos alunos diante de uma nova metodologia de 

ensino e analisar o desenvolvimento no aprendizado dos alunos após a aplicação do projeto. A 

aplicação deste projeto foi realizada na Escola Estadual Josefina Pimenta localizada à Rua 

Duval Pimenta, 130, no centro da cidade de São João Evangelista/ Minas Gerais. A pesquisa 

foi realizada com uma sala do 8° ano em que os alunos assistem à aula no período matinal. 

Após a aplicação deste projeto foi possível constatar a dificuldade apresentada pelos alunos 

diante de uma maneira diferente de resolver as equações do primeiro grau e de conseguir 

adquirir um raciocínio matemático em simples situações. Essa dificuldade se justifica 

ocasionalmente pela maneira de como os professores ensinam a resolver equação do 1° grau 

somente utilizando a técnica de mudar de sinal, com isso o verdadeiro significado dessa 

operação tem sido ocultado. Todos sabemos que é trabalhoso para o professor ter que cumprir 

suas metas durante o ano e ainda ter que encontrar alternativas e estratégias de ensino 

diferentes para que seus alunos aprendam qualquer conteúdo, mas o que deve ser pensado é 

que no final o esforço é recompensado por ver a evolução do seu aluno diante daquela 

dificuldade. Um professor de verdade deve se preocupar principalmente com a aprendizagem 

e evolução dos seus alunos não só nos conteúdos matemáticos, mas também como ser 

humano. 

Palavras-chave: Aprendizagem; Ensino; Resolução de Problemas; Matemática; 
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O desenvolvimento desse projeto com a utilização do Tangram tem como culminância maior 

o envolvimento de todos os alunos do 6º ano, da Escola Estadual “Monsenhor Pinheiro”, com 

o projeto Escola em Movimento, que tem como tema a Copa das Confederações de 2013. O 

Tangram é um quebra-cabeça chinês, formado por 7 peças, também conhecido como Jogo de 

7 peças. É um excelente material didático de grande valia no aprendizado, principalmente de 

geometria, além de despertar curiosidade, criatividade e raciocínio lógico. O Projeto “Escola 

em Movimento”, da Escola Estadual “Monsenhor Pinheiro”, cujo tema é Copa das 

Confederações, visa a interdisciplinaridade e um dos aspectos trabalhados na disciplina de 

Matemática: o conteúdo geométrico. Sendo explorados os conceitos de área e perímetro de 

figuras planas, motivo pelo qual justifica-se o uso do Tangram, que permite tanto a construção 

da figura a ser trabalhada, como a comparação de suas áreas e seus perímetros. O objetivo do 

trabalho aplicado foi de desenvolver habilidades e criatividade nas turmas, dando-lhes suporte 

para trabalhar a Matemática de maneira a envolvê-la com a Copa das Confederações sem 

desfazer dos princípios básicos da disciplina, despertando-lhes interesse e curiosidade. O 

projeto inicia-se com a formação de grupos de até seis integrantes. Após a apresentação do  

Tangram, os grupos confeccionaram seu próprio material, seguindo um passo-a-passo que 

explorou conceitos anteriores de ponto, reta, diagonal, ponto médio. A cada grupo foi 

solicitado a construção de um retângulo utilizando todas as peças do Tangram, porém cada 

grupo deveria posicionar as peças de forma que não houvesse construções iguais entre os 

grupos. Foram encontradas pelos próprios estudantes sete construções distintas. Após esta 

averiguação, foi solicitada a comparação de cada área e perímetro com a dos demais grupos, 

obtendo como resultado que, apesar do retângulo ser construído de maneiras diferentes, todos 

apresentavam a mesma área e o mesmo perímetro. Durante a realização do trabalho, foi 

apresentado o motivo da escolha do retângulo como figura plana a ser trabalhada, pois é a 

figura que representa um campo de futebol, que é o palco para a realização de uma partida de 

futebol. Verificou-se ao decorrer da aplicação que a utilização do material concreto 

(Tangram), aliado ao tema Copa das Confederações, fez com que os estudantes se 

interessassem pelo conteúdo matemático de forma espontânea e gradativa. Outro aspecto 

importante que pode ser observado foi a interação dos estudantes do mesmo grupo e a 

interação entre os grupos, desenvolvendo o aspecto social de colaboração. Percebeu-se que o 

aprendizado se deu pela construção do conhecimento, onde os alunos foram os autores deste 

processo, ficando os demais envolvidos no processo como mediadores. Ao término do 

projeto, os objetivos foram alcançados de forma satisfatória. 

Palavras-chave: Construção. Tangram. Aprendizado. 
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O estudo foi desenvolvido diante da detecção da necessidade do uso de ferramentas 

informatizadas que possibilitem auxílio na transmissão e na aquisição de conhecimento nas 

disciplinas do Ensino Médio do Instituto Federal de Minas Gerais – Campus São João 

Evangelista (IFMG-SJE). O foco do trabalho foi as necessidades dos docentes do campus que 

se dispuseram a oferecer horários para a realização de entrevistas e encontros para a 

capacitação das funcionalidades dos recursos. Foi analisada a existência de uma infraestrutura 

que possibilitasse ao professor e aos alunos o acesso às ferramentas e permitisse seu uso nos 

conteúdos disciplinares; a existência de softwares que se aplicassem em todas as disciplinas 

existentes no currículo básico comum; e a necessidade de capacitação dos docentes no uso das 

ferramentas de forma efetiva, permitindo assim que estas pudessem ser incorporadas a sua 

rotina de aulas. Além dos profissionais usarem os recursos educacionais em sala de aula, 

registraram as mudanças e as contribuições ocasionadas no processo de aprendizagem dos 

discentes, permitindo assim a avaliação de melhorias e a detecção de outras necessidades 

existentes. A partir da avaliação dos recursos tecnológicos aplicados como apoio de ensino 

nas disciplinas, houve o estreitamento da relação teoria-prática, para o conhecimento das reais 

necessidades dos docentes, adoção e adequação à realidade do ensino da instituição. Foram 

utilizadas quarenta e uma ferramentas, para as dez disciplinas que fizeram parte da pesquisa. 

A amostra do trabalho consistiu em 50% da população dos docentes do Ensino Básico do 

IFMG-SJE, que foram entrevistados de forma semiestruturada pelas pesquisadoras, contando 

com o uso de um questionário para avaliação qualitativa da experiência do uso das 

ferramentas nas salas de aulas. Como resultados foi percebida uma grande aceitação das 

ferramentas e softwares, todos gratuitos e em sua maioria, disponibilizados de forma online, 

em todas as disciplinas submetidas à análise. Discussões foram levantadas acerca dos 

registros das opiniões emitidas pelos entrevistados quanto à adequação e as características das 

ferramentas, assim como a disponibilização e as capacitações referentes aos outros tipos de 

ferramentas para os conteúdos do Currículo Básico Comum. Constatou-se que houve melhor 

adequação e consequente aceitação das ferramentas empregadas de forma prática, uma vez 

que estas permitem maior interação com o conteúdo ministrado pelos professores, fazendo 

com que o aluno possa construir seu conhecimento. Foi percebida uma grande aceitação do 

uso dos recursos através das opiniões dos docentes pesquisados quanto à adequação e as 

características das ferramentas, assim como a disponibilização e as capacitações referentes 

aos outros tipos de ferramentas. 

Palavras-chave: Ferramentas educacionais. Softwares educacionais. Didático-pedagógicas 

informatizadas. 
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Embora seja difícil quantificar, é evidente que a evasão escolar causa prejuízos aos cofres 

públicos e aos cidadãos, seja pelo não aproveitamento efetivo de todas as vagas ofertadas 

pelas instituições de ensino ou pelo mau direcionamento do dinheiro público. Os primeiros 

resultados dos estudos da evasão no IFMG-GV mostram elevados índices de evasão em todos 

os cursos ofertados pela instituição, fenômeno este que ocorre por vários fatores. Para efeitos 

dessa pesquisa, entende-se como evasão o índice de saída definitiva do estudante do seu curso 

de origem sem concluí-lo. O objetivo do projeto é realizar um estudo aprofundado do perfil 

dos estudantes do IFMG-GV, através de análise estatística e determinar as principais causas 

da evasão escolar e do desempenho acadêmico ruim, para posteriores propostas de ações de 

melhoria. A metodologia baseia-se em revisão bibliográfica sobre evasão escolar e métodos 

estatísticos. Obtiveram-se os dados através de pesquisa de documentos da secretaria de ensino 

e aplicação de questionário eletrônico com os alunos evadidos. Para o tratamento dos dados, 

utilizou-se análise estatística descritiva e será realizado estudo de inferência estatística através 

de testes de hipóteses e modelos de correlação. O projeto ainda está em fase inicial e os 

resultados alcançados até então foi um quantitativo dos estudantes que evadiram. O curso de 

Engenharia de Produção apresenta uma taxa de evasão de 44%, Tecnologia de Gestão 

Ambiental, de 45% e técnico subsequente em Segurança do Trabalho de 56%. Identificou-se 

que o curso técnico subsequente em Segurança do Trabalho ofertado à tarde tem taxa de 

evasão de 67%, ao passo que no turno da noite essa taxa é de 52%. Foram realizados também 

gráficos onde é possível comparar a evasão por turno, cursos, período e dentre outros. 

Analisando o comparativo da evasão entre os turnos do curso técnico subsequente em 

Segurança do Trabalho, observa-se que no vespertino a evasão é mais acentuada. Uma 

hipótese para este fato é o perfil desses estudantes, em sua maioria pais/mães de família que 

dependem do trabalho e não conseguem, no decorrer do curso, frequentar as aulas à tarde.   

Através da análise simples dos gráficos, observa-se que a evasão no primeiro semestre de  

2012 é   mais acentuada nos cursos de Engenharia de Produção e Tecnologia de Gestão 

Ambiental. Uma hipótese a ser levantada para essa discrepância é que neste período o IFMG-

GV mudou-se para as instalações próprias, saindo de uma região central da cidade para outra 

mais afastada, situação esta que pode ter dificultado o acesso dos alunos até a instituição. Os 

dados apresentados anteriormente comprovam o elevado índice de evasão dos cursos 

ofertados pelo IFMG-GV. Identificar as causas desse problema não é tarefa fácil, tendo em 

vista o grande número de variáveis que converge para a evasão. Todas as causas levantadas a 

partir dos questionários serão analisadas estatisticamente a fim de verificar se realmente tem 

significância e correlação com evasão. 

Palavras-chave: Evasão Escolar. Análise estatística. Educação.  
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O presente trabalho tem o intuito de apresentar o desenvolvimento de um projeto na disciplina 

de Matemática, realizado em uma feira com proposta interdisciplinar, onde atividades foram 

realizadas pelos licenciandos em matemática do Instituto Federal de Minas Gerais Campus 

São João Evangelista (IFMGSJE) bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de iniciação á 

Docência (PIBID). Este relato versa sobre “A geometria no campo de futebol” onde foram 

feitos cálculos algébricos envolvendo conceitos de Geometria Plana. O projeto “Escola em 

Movimento” foi realizado na Escola Estadual “Monsenhor Pinheiro”, cujo tema foi Copa das 

Confederações de 2013. O objetivo principal do trabalho foi incentivar o desenvolvimento das 

habilidades matemáticas dos alunos, através da participação no projeto. A geometria é um 

conhecimento de extrema importância, que além de ter uma vasta aplicação em situações do 

nosso dia a dia, ainda é um componente curricular que deve ser usado durante todo percurso 

da vida escolar. Assim sendo, novas alternativas de construção do conhecimento devem ser 

propostas, visando ampliar o interesse e a motivação por parte dos discentes em participar de 

forma ativa como sujeito desse processo construtivo. A aplicação das atividades ocorreram 

durante o período de 3 meses do ano de 2013, e envolveu duas das quatro turmas de 6º ano e 

duas das seis turmas do 9º ano do ensino fundamental. No decorrer da aplicação do projeto, os 

alunos buscavam pesquisas e curiosidades a respeito do tema desde então mostravam 

interesse em aprender a relação da matemática através do campo de futebol. A proposta inicial 

seria estabelecer uma relação entre o tema abordado e a Matemática. A melhor forma de 

relacioná-las foi trabalhando diretamente com as medidas dos campos que sediariam a copa 

das confederações. No trabalho desenvolvido com o 6º ano, o foco principal foi realizar 

cálculos de área e perímetro de todas as figuras que compõem o campo de futebol, incluindo 

também a avaliação do desenho geométrico e de suas medidas. No 9º ano, os alunos também 

trabalharam as medidas do campo, porém com o objetivo de descobrir como chegar á fórmula 

de bhaskara  (utilizada para o cálculo de raízes de equações de segundo grau)através de 

cálculos realizados por meio das figuras geométricas. Ao final da aplicação e da apresentação 

dos projetos, pode-se perceber que os alunos desenvolveram certa habilidade em entender os 

conteúdos matemáticos de uma forma dinâmica, ou seja, qualquer conteúdo que era aplicado, 

eles faziam uma relação com algum fato do dia a dia. Observou-se que, com a realização de 

trabalhos produzidos pelos próprios alunos, os mesmos interessaram-se pelos conteúdos 

abordados durante a realização do projeto, tendo assim, um significativo índice de 

conhecimento construído por eles, onde o professor foi apenas um mediador entre ambos. 

Portanto, o projeto desenvolvido, num contexto de ensino e aprendizagem se tornou uma 

atividade de grande importância para o desenvolvimento do saber matemático dos alunos. 

Palavras-chave: Campo de futebol. Geometria.  



 

Anais do II Seminário de Integração Acadêmica do IFMG-Campus São João Evangelista e da II 
Semana de Estudos em Educação Matemática 

19 a 23 de Maio de 2014 

26 

CAPÍTULO 1 

POSTER 24 
 

I FEIRA DE GEOMETRIA DA ESCOLA ESTADUAL “MAJOR LERMINO 

PIMENTA” COMO FERRAMENTA AVALIATIVA DA APRENDIZAGEM 

MATEMÁTICA 

 
Amanda Costa Santos

1
; Edson Monteiro Santos

1
; Rosana Moreira Campos

1
; Marcílio de Miranda Amorim

1
; 

Leonice Alves Lobo
1 

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

amanda9333@hotmail.com 

 

Área: Matemática 

 

O presente relato é fruto de uma de Feira de Geometria desenvolvido pelos bolsistas do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência e com a parceria da Escola Estadual 

“Major Lermino Pimenta”, situada no distrito de Nélson de Sena, em São João Evangelista- 

MG. O objetivo da feira de Geometria foi incentivar os estudantes na busca de novos 

conhecimentos, já que a Matemática, na maioria das vezes, é vista como uma disciplina 

pronta e acabada, sem espaço para a criatividade, sendo assim acaba gerando uma grande 

rejeição nos estudantes, fazendo com que acreditem que é algo difícil, distante da realidade e, 

muitas vezes, sem utilidade. E mostrar que a feira de Geometria pode se constituir num 

importante instrumento de avaliação e uma alternativa às avaliações formais ao incentivar os 

estudantes na busca de novos conhecimentos. A Feira de Geometria é uma exposição de 

trabalhos envolvendo matemática, produzida por estudantes da escola. Os estudantes são 

produtor-expositor e com o auxilio dos professores tornam-se sujeitos de sua aprendizagem, 

mostrando ao público sua pesquisa. Assim, pretendeu-se, com a feira de geometria, utilizá-la 

como ação avaliativa da aprendizagem de conceitos matemáticos desenvolvidos na sala de 

aula. Alguns pesquisadores do tema apontam que as feiras de matemática procuram trazer aos 

alunos os dois tipos de motivação, procurando, com os departamentos, fazer da feira um 

atrativo para aqueles que se interessarem apenas pela tarefa. Assim a feira de Geometria 

torna-se um instrumento motivador, dando significado ao trabalho pelo qual os estudantes 

compreendem conteúdos e temas sendo ainda um importante instrumento não formal de 

avaliação.  Os trabalhos apresentados na feira estiveram relacionados a atividades envolvendo 

produção de projetos de matemática, mais especificamente de geometria. A Feira de 

Geometria foi realizada no dia 28 de julho de 2013, contou com a participação de toda a 

comunidade escolar. Foram preparados ambientes abordando diferentes temas buscando a 

familiarização dos estudantes com a matemática de forma geral. Os trabalhos foram 

apresentados pelos estudantes dos anos iniciais e finais do ensino fundamental e ensino 

médio, e foram explorados temas como: como “Os Grandes Matemáticos”, ”História dos 

Números”, “Sólidos geométricos”; “Geometria na Arte”, “A matemática no dia a dia”, “Jogos 

Matemáticos” e “Tangram”.Observamos que com a realização da Feira de Geometria a grande 

maioria dos estudantes interessou-se pelos conteúdos trabalhados durante a realização da 

mesma, tendo assim, um significativo aumento de conhecimento, e não por um prêmio ou 

nota que a escola pudesse proporcionar. Deste modo, a Feira de Geometria, num contexto de 

ensino e aprendizagem se torna uma atividade de grande valia para o desenvolvimento do 

saber matemático e importante instrumento do processo de avaliação podendo ser utilizado 

como mais uma alternativa às provas formais. 

Palavras-chave: Feira de Geometria. Ensino de Matemática. Aprendizagem. Avaliação. 
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O cultivo da bananeira é de grande importância econômica para o Brasil. As cultivares 

tendem apresentar uma lenta taxa de multiplicação em campo. A micropropagação é uma 

técnica de propagação vegetativa que pode viabilizar a produção de mudas em larga escala. O 

objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito de diferentes concentrações de 

polivinilpirrolidona (PVP) na Emissão de Primórdios Foliares (EPF) no cultivo in vitro de 

Musa sp.. Foram definidas 20 matrizes de banana prata, variedade AAB, para a coleta de 

ápices caulinares em área do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas 

Gerais, Campus São João Evangelista. O material coletado foi conduzido ao Laboratório de 

Cultura de Tecidos Vegetais deste instituto para a obtenção de explantes em câmara de fluxo 

laminar. Utilizou-se o meio de cultura MS com pH ajustado para 5,8 ± 0,1 e, posteriormente, 

esterilizado em autoclave à 121ºC e 1 atm durante 20 minutos. Na fase estabelecimento e 

multiplicação, o material vegetal foi mantido em sala de crescimento à temperatura de 25 ±  

3ºC com fotoperíodo de 16 horas e umidade relativa de 60%. Após 30 dias, as brotações 

desenvolvidas foram multiplicadas 3 vezes, 30 dias cada subcultivo. Adotou-se delineamento 

inteiramente casualizado com 4 repetições, sendo estudado o efeito de cinco concentrações de 

PVP (T1 – 0,0 g/L (Testemunha); T2 – 0,5 g/L; T3 – 1,0 g/L; T4 – 2,0 g/L e T5 – 4,0 g/L). A 

unidade experimental foi constituída por 5 frascos com o meio de cultivo previamente 

preparado, sendo inoculado uma brotação (aproximadamente, 5mm de comprimento) por 

frasco. Avaliou-se a EPF aos 30 dias após o terceiro subcultivo. Realizaram-se análise de 

variância a 5,0 % de significância estatística. Os dados expressos em porcentagem foram 

transformados em “       √    ⁄ ” a fim de atender aos critérios de normalidade segundo 

Lilliefors e Homogeneidade por Cochran. O baixo coeficiente de variação de 14,48 % 

evidenciou a precisão experimental. Não foi observado efeito estatístico significativo para 

tratamento. As concentrações de PVP não influenciaram a EPF. Apesar de o PVP ser um 

constituinte do meio de cultura estudado, provavelmente não afetou o balanço hormonal nos 

explantes. Salienta-se que uma menor relação de auxina/citonina poderia estimular a emissão 

de parte aérea e uma maior, desenvolvimento radicular. A média e o desvio-padrão de EPF 

foram de 95,00 ± 11,0024 %, respectivamente. Conclui-se que as concentrações de PVP 

estudadas não influenciaram a EPF em explantes obtidos de ápices caulinares da Musa sp. 

Palavras-chave: Ápice caulinar. Banana prata. Explante. Micropropagação 
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Área: Tecnologia em Silvicultura 

 

A expansão do mercado consumidor da banana e o aumento do seu preço têm motivado a 

procura por mudas de alta qualidade fitossanitária e genética. A micropropagação permite a 

obtenção de plantas livres de fitopatógenos indesejáveis, além da aceleração de programas de 

melhoramento genético e a produção de mudas em larga escala. O objetivo do presente 

trabalho foi avaliar o efeito de diferentes concentrações de polivinilpirrolidona (PVP) na 

emissão de radícula no cultivo in vitro de Musa sp.. Foram definidas 20 matrizes de banana 

prata, variedade AAB, para a coleta de ápices caulinares em área do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, Campus São João Evangelista. O material 

coletado foi conduzido ao Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais deste instituto para a 

obtenção de explantes em câmara de fluxo laminar. Utilizou-se o meio de cultura MS com pH 

ajustado para 5,8 ± 0,1 e, posteriormente, esterilizado em autoclave à 121ºC e 1 atm durante 

20 minutos. Na fase estabelecimento e multiplicação, o material vegetal foi mantido em sala 

de crescimento à temperatura de 25 ±  3ºC com fotoperíodo de 16 horas e umidade relativa de 

60%. Após 30 dias, as brotações desenvolvidas foram multiplicadas 3 vezes, 30 dias cada 

subcultivo. Adotou-se delineamento inteiramente casualizado com 4 repetições, sendo 

estudado o efeito de cinco concentrações de PVP (T1 – 0,0 g/L (Testemunha); T2 – 0,5 g/L; 

T3 – 1,0 g/L; T4 – 2,0 g/L e T5 – 4,0 g/L). A unidade experimental foi constituída por 5 

frascos com o meio de cultivo previamente preparado, sendo inoculado uma brotação 

(aproximadamente, 5mm de comprimento) por frasco. Avaliou-se a Emissão de Radícula 

(ER) aos 30 dias após o terceiro subcultivo. Realizaram-se teste F a 5,0 % de significância. Os 

dados expressos em porcentagem foram transformados em “       √    ⁄ ” a fim de 

atender aos critérios de normalidade segundo Lilliefors e homogeneidade por Cochran. Não 

foi observado efeito estatístico significativo para tratamento. As concentrações de PVP não 

influenciaram a ER. Maiores relações de auxina/citocinina tendem estimular o 

desenvolvimento radicular. No entanto, as concentrações de PVP não desequilibraram essa 

relação no explante. Salienta-se que o uso do PVP no meio cultivo pode influenciar o pH e a 

condutividade elétrica da solução, o que resultaria em variações na disponibilidade desses 

hormônios para o explante. A média e o desvio-padrão de ER foram de 6,00 ± 9,4032 %, 

respectivamente. Conclui-se que as concentrações de PVP estudadas não influenciaram a 

emissão de radícula em explantes obtidos de ápices caulinares da Musa sp. 

Palavras-chave: Ápice caulinar. Explante. Micropropagação. Raiz. 
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Com o objetivo de introduzir as equações do primeiro grau de forma a aproximar o conteúdo 

à realidade do aluno foi realizado na Escola Municipal Antonio Medina Cardoso, situada na 

zona rural do município de São João Evangelista/ MG, uma atividade com os alunos do 7º ano 

do ensino fundamental. Na ocasião foi utilizada a balança das equações, uma atividade 

organizada por alunos do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Minas 

Gerais (IFMG), e por uma bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID). Conhecendo a dificuldade que os alunos dos anos finais do ensino 

fundamental encontram ao trabalhar com a álgebra das equações, sentimos a necessidade de 

realizar uma atividade para dar significado e criar interesse por esse tema. Diante da proposta 

distribuímos uma folha de orientações e exercícios, foi realizada uma atividade de 

reconhecimento da Balança das Equações, em que os alunos pesavam objetos solicitados no 

roteiro de atividades. Após a exploração do material, os alunos resolveram algumas equações 

sem a utilização de algoritmos. Esta atividade consistia em pesar feijão, farinha e macarrão. 

Com valores preestabelecidos e com auxilio dos objetos que eles já haviam pesado na 

atividade de exploração do material. Em se tratando de uma atividade de introdução ás 

equações, em nenhum momento foi utilizado o algoritmo formal da equação. Estas atividades 

envolviam noções de proporcionalidade e regra de três simples, transformação de medidas, 

subtração e soma. Observamos em diversos momentos que os alunos absorveram a proposta 

do trabalho quando faziam comparações com o peso e o preço dos produtos avaliados. 

Sugerimos que eles praticassem essas atividades no dia a dia, por exemplo, nas compras em 

supermercados, na produção, venda ou compra de leite, hortaliças, frutas, enfim, em qualquer 

situação de comércio que eles estiverem envolvidos. E assim irão perceber que o aprendizado 

escolar pode ser praticado em suas comunidades. 

Palavras-chave: Algorítmo. Necessidade. Realidade. Proporcionalidade. 
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O trabalho em questão apresenta um relato de experiência das alunas do Instituto Federal de 

Minas Gerais, Câmpus São João Evangelista,  bolsistas do Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação à Docência (PIBID) na “Escola Estadual Senador Francisco Nunes Coelho”, em 

Guanhães, MG. Tratou-se de uma aplicação dos jogos matemáticos “Produto dos dadinhos” 

nas suas versões I, II, III, IV, e V, em sala de aula, com alunos de 6º ano. O uso dos jogos teve 

o objetivo de resgatar a aprendizagem dos fatos fundamentais visto que a professora da turma 

estava trabalhando um conteúdo que necessitava do domínio desse assunto. O trabalho foi 

realizado com um grupo de alunos que culturalmente desenvolveram aversão à Matemática, 

com o intuito de despertar neles o interesse pela aprendizagem da referida disciplina, através 

do desenvolvimento de uma prática pedagógica diferenciada, e voltada para a construção do 

conhecimento, de forma descontraída, onde eles aprendessem brincando. Foi assim que o 

trabalho com jogos matemáticos e o uso de uma didática diferenciada foram desenvolvidos. 

Os jogos “Produto dos dadinhos”, de I a V, são compostos por dois dados com a numeração 

de 1 ao 12 e fichas de duas cores, para cada participante colocar no resultado da 

multiplicação, além de um tabuleiro com os resultados possíveis. O objetivo dos jogos é levar 

o aluno a aprender a tabuada. Jogado por duas pessoas, um dos participantes joga os dois 

dados. Com os números sorteados, efetua-se a multiplicação e o respectivo resultado da 

multiplicação é marcado no tabuleiro com as fichas distribuídas. Se o resultado do jogador for 

o mesmo obtido anteriormente não se coloca ficha alguma; se for um resultado já obtido pelo 

adversário, retira-se dele uma ficha já marcada. Ganha quem termina primeiro com as fichas. 

A variação do jogo, de I a V refere-se ao grau de dificuldade das multiplicações encontradas 

no tabuleiro. Após ensinar as regras aos alunos, eles executaram os jogos e perceberam que 

aprender matemática dessa forma pode ser divertido, e a professora percebeu a possibilidade 

de se trabalhar jogos matemáticos paralelamente ao conteúdo. O trabalho com jogos 

matemáticos mostrou-se bastante eficaz, pois permitiu que muitos alunos realizassem as 

operações de multiplicação com mais segurança e habilidade. Os resultados obtidos indicam 

que é possível o uso de jogos em sala de aula como recurso para o ensino da Matemática. O 

trabalho foi bem sucedido, pois permitiu aos alunos um contato com uma matemática 

manipulável, e o desenvolvimento da percepção de que, nem sempre a matemática precisa ser 

tão rigorosa e há caminhos que podem facilitar e descontrair as suas ações na matemática, e 

que o professor pode trabalhar o uso de jogos matemáticos paralelamente ao tratamento do 

conteúdo em sala de aula. 

Palavras-chave: Fatos fundamentais. Tabuada. Ensino de Matemática. 
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O uso de jogos, que antes tinham como principal objetivo a brincadeira e a distração, hoje tem 

outra importante função: serem usados em salas de aula. A utilização dos jogos pode ajudar o 

aluno a desenvolver diferentes formas e habilidades de raciocínio. Através de estudos 

realizados pela educação matemática, os jogos trazem desafios, e de certa forma, transformam 

o ambiente sério e formal em um momento de brincadeira e de interação. Aplicado com 

organização pode ser usado como grande aliado na aprendizagem dos alunos. O jogo 

"Divisores em Linha” tem por finalidade explorar os critérios de divisibilidade e o cálculo 

mental. Através dele, os alunos podem adquirir noção de Números Primos e a relação entre 

Números e Operações. O jogo "Divisores em Linha" foi aplicado na Escola Estadual Dr. 

Lúcio Vieira da Silva do distrito de Comercinho, São João Evangelista, MG, para os alunos 

do 7° ano do ensino fundamental. O objetivo desta atividade é a utilização de material 

concreto no processo ensino e aprendizagem, reforçar o raciocínio lógico e trabalhar o cálculo 

matemático de uma forma lúdica e dinâmica. A sala foi dividida em várias duplas. 

Inicialmente, foram apresentadas aos alunos as regras e o funcionamento do jogo. Cada 

jogador recebia um tabuleiro, uma folha de registro e um dado. Os alunos realizaram as 

atividades jogando um contra o outro. Os ganhadores de cada dupla jogavam entre si, até que 

houvesse apenas um ganhador. O jogo consistia em: cada jogador (ou dupla) escolhia um dos 

tabuleiros, alternadamente os jogadores lançavam o dado duas vezes, definindo primeiro a 

dezena e em seguida a unidade. Desta forma, o aluno indicava o divisor do número que 

obteve no lançamento dos dados e registrava o número na folha de registros na posição 

correspondente ao divisor no tabuleiro. O jogador só perde a vez quando marcar na folha de 

registros um número que não for divisível pelo número obtido no lançamento dos dados ou 

não houver possibilidades de marcar um número por não ter divisor disponível. Ganha quem 

colocar 5 números seguidos, na horizontal, vertical ou diagonal. Durante a aplicação da 

dinâmica, constatou-se que apesar de ser um jogo de competição, houve respeito entre as 

duplas e até mesmo companheirismo. Os alunos se esforçaram para entender e realizar as 

jogadas e as operações, porém de uma forma divertida e sem rivalidade. Foi possível, trazer 

para o ambiente escolar alegria e descontração, fazendo com que os alunos abrissem mão de 

livros e cadernos para, se entregarem de forma espontânea e natural a um novo conceito de 

aprendizagem. 

Palavras-chave: Raciocínio. Lúdico. Interação. 
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As relações de desenvolvimento da cidade de São João Evangelista, Minas Gerias, possui 

como principal fonte de recursos o setor agropecuários e população de 15.553 habitantes. O 

estudo foi desenvolvido no município de São João Evangelista, distrito de Nelson de Sena. 

Foram selecionadas 10 famílias com condições adversas. Foram realizados estudos 

bibliográficos da linguagem cognitiva vinculada ao perfil sócio-econômico-cultural dos 

produtores; utilizando-se de questionários e entrevistas com ênfase na família, propriedade, 

expectativas de produção, método de gestão e a utilização de mão-de-obra. Posteriormente 

realizaram-se reuniões de cunho técnico informativo na formulação de linhas de gestão e 

implantação de novas tecnologias, bem como utilização de minicursos e palestras de 

capacitações. Os dados foram arquivados e tratados com bases de estatísticas (Excel, 2010) e 

análises das questões abordadas em entrevista e questionários socioeconômicos na 

comunidade local. Neste estudo, observou-se que as propriedades rurais da microrregião de 

Nelson de Sena caracterizam-se por propriedades especializadas. Observa-se que 60% das 

propriedades dedicam-se a atividades de pecuária, sendo a atividade de produção de leite a 

que representa o maior percentual (50%) da origem da renda familiar. Apesar da pecuária de 

corte contribuir com 10% da renda, esta atividade não representa especialização, por exemplo, 

animais oriundos de raças especializadas na produção de carne, mas sim, animais advindos da 

própria pecuária de leite, com a recria de machos e fêmeas que não se enquadraram no 

sistema de produção, ou até mesmo animais de descarte. Diferente da pecuária, a agricultura 

apresenta 20% da fonte de renda das propriedades. Os outros 20% restantes representam uma 

renda indireta, onde, a produção não é submetida ao comércio. Quanto à forma de aquisição 

da propriedade, pode-se observar que 50% das glebas foram oriundas de heranças familiares, 

30% por meio de compra e 20% alocados sob a forma de meeiros, ou seja, a unidade 

produtiva não pertence legalmente ao produtor da matéria prima, mas a um terceiro que é o 

detentor do titulo de posse do terreno trabalhado. A baixa escolaridade dos produtores, 

correspondendo a 69% dos progenitores não concluiu o ensino fundamental, 19% possuem o 

ensino fundamental completo; 3% ensino médio completo; 7% o ensino médio incompleto, e 

apenas 2% possuem ensino superior completo. Todavia este público possui uma faixa etária 

entre quarenta e setenta anos ou mais, o que conduz a uma relação cultura/crenças. Entretanto, 

surgem alguns empecilhos para realização eficaz do processo produtivo e administrativo das 

propriedades, uma vez que hoje a grande dificuldade no cenário agrário está em alocação da 

mão-de-obra, a permanência da juventude rural e a dificuldade da continuação das atividades 

pelo público de faixa etária mais elevada. 

Palavras-chave: Extensão. Empreendedorismo. Administração Rural.  
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Este projeto surge da iniciativa de um grupo de licenciandos em Matemática de desenvolver 

com os alunos do 8° ano do ensino fundamental da Escola Estadual “Professora Ester 

Siqueira”, do município de Cantagalo, MG, uma discussão sobre os conceitos relacionados a 

números decimais. Com o objetivo de que descobrissem os efeitos das operações de adição, 

subtração, multiplicação e divisão com números decimais, e que fizessem estimativas, foi 

ministrada uma oficina com esses alunos com o jogo “Estrela”, do livro “Cadernos do 

Mathema: jogos de matemática de 6° a 9° ano”, das autoras Kátia Stocco Smole, Maria Ignez 

Diniz e Estela Milani. O jogo foi desenvolvido com uma turma de 28 alunos, organizados em 

duplas, utilizando-se de calculadoras, para que os alunos percebessem que era um jogo de 

estratégia, despertando-lhes o interesse. Na primeira jogada, foi um reconhecimento do jogo, 

mas nas jogadas seguintes foi possível fazer estimativas e desenvolver estratégias. O ensino 

de matemática atualmente requer dos docentes a capacidade de procurar alternativas para 

chamar a atenção dos alunos, aumentando sua motivação. Os jogos em matemática tem todo o 

potencial para o desenvolvimento da linguagem da resolução de problemas e do pensamento 

lógico, caracterizando-se por ser um recurso pedagógico que estimula a concentração, 

curiosidade e raciocínio. A inserção de jogos na matemática possibilita aos alunos uma maior 

interação social, desenvolvendo a aprendizagem num processo interessante e divertido. Os 

jogos são uma possibilidade para a quebra do bloqueio da aprendizagem em Matemática, 

enfrentados por alguns alunos, que a consideram uma disciplina de difícil compreensão, 

desenvolvendo neles a busca de expressar seu conhecimento do conteúdo, através da criação 

de estratégias, levando à interação com a disciplina. Com aplicação do jogo “Estrela” sobre 

operações de números decimais foi possível observar que alguns os alunos inicialmente 

possuíam conceitos de multiplicação e divisão de números decimais muitos relacionados aos 

números naturais, mas que o jogo auxiliou na consolidação de conceitos, o que foi observado 

através das folhas de registro acerca de cada jogada. Em relatos, alguns alunos demonstraram 

que romperam com isso, justificando que com números decimais menores que 1, na divisão e 

na multiplicação, as operações podem resultar em números maiores ou menores. Essa 

dinâmica de aplicação do projeto foi uma experiência positiva, tanto para os alunos que 

interagiram com os licenciandos e o jogo, com uma boa aceitação, relacionando os conceitos, 

contribuindo para a aprendizagem, quanto para os licenciandos que puderam adentrar no 

ambiente escolar, contribuindo assim para sua formação inicial. 

Palavras-chave: Ensino de Matemática. Aprendizagem. Recurso Pedagógico. 

  



 

Anais do II Seminário de Integração Acadêmica do IFMG-Campus São João Evangelista e da II 
Semana de Estudos em Educação Matemática 

19 a 23 de Maio de 2014 

34 

CAPÍTULO 1 

POSTER 32 
 

O USO DO GEOPLANO NA INTRODUÇÃO DO CÁLCULO DE ÁREA E 

PERÍMETRO NO 6º ANO NA ESCOLA ESTADUAL "MONSENHOR PINHEIRO" 

 
Lucas Ramos Assis Dias

1
; Amanda Edna Francisca

1
; Érica Gonçalves de Carvalho

1
; Lucas Ramos Assis Dias

1
; 

Ronise Aparecida Carvalho
1
; Jossara Bazílio de Souza Bicalho

1
 

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

lucasreallucas@hotmail.com 

 

Área: Matemática 

Agência financiadora: CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (PIBID- Programa  Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) 

 

O desenvolvimento desse projeto com a utilização do geoplano teve como culminância maior 

o envolvimento de todos os alunos do 6º ano, das turmas 601, 602, 603 e 604 da Escola 

Estadual "Monsenhor Pinheiro ". O geoplano é um recurso didático-pedagógico dinâmico e 

manipulativo (construir, movimentar e desfazer) e contribui efetivamente para o cálculo de 

perímetro e área, sendo de grande valia no aprendizado de geometria, além de despertar 

curiosidade, criatividade e raciocínio lógico. A utilização do material concreto facilita muito o 

processo de aprendizagem matemática, visto que ao manipulá-lo o aluno sai do abstrato e 

consegue visualizar o que está construindo, relacionando as construções realizadas no 

geoplano com o cotidiano. O material também auxilia no processo de ensino e aprendizagem 

de vários conceitos da Matemática, em particular as figuras e formas geométricas, 

principalmente as planas, abordando características, propriedades, elementos (vértices, 

arestas, lados, ângulos), reforçando habilidades e conhecimentos já adquiridos. O projeto 

apresenta características de um Laboratório de Matemática. Cada 6º ano foi dividido em duas 

turmas de no máximo 20 alunos, onde cada turma participou de todas as etapas propostas. Em 

um primeiro momento, foi dada total liberdade para que os alunos formassem seus grupos 

aleatoriamente e manipulassem o geoplano sem interferência dos professores, para que com 

isso eles pudessem conhecer o material apresentado. No segundo momento, foi proposto a 

construção de polígonos convexos e não-convexos para o cálculo de perímetro e a 

nomenclatura de acordo com seus números de lados. O terceiro momento foi dedicado ao 

cálculo de áreas, onde além dos polígonos foi proposta a construção de figuras livres. No 

quarto e último momento, foi solicitado aos alunos um breve relato das aulas com geoplano, 

para com isso trabalhar a escrita na aula de Matemática. 

Verificou-se que a utilização do material concreto Geoplano fez com que os alunos se 

interessassem pelo conteúdo Matemático de forma espontânea e gradativa. Outro aspecto 

importante a ser observado foi a interação dos alunos do mesmo grupo e a interação entre os 

grupos, desenvolvendo o aspecto social de colaboração. Percebeu-se que o aprendizado se deu 

pela construção do conhecimento, onde os alunos foram os autores deste processo, cabendo 

aos professores a mediação do mesmo. 

Palavras-chave: Matemática. Material Pedagógico. Ensino. 
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A prática de ensino da Matemática tem sofrido importantes mudanças nos últimos anos, com 

o objetivo de propiciar condições que favoreçam o processo de construção do conhecimento 

matemático. Para isso, novas metodologias de ensino tem ocupado espaço importante em 

discussões, livros, revistas e na maioria dos meios de comunicação hoje existentes. Nesse 

sentido, esta pesquisa teve como objetivo compreender, através da prática, de que modo o 

trabalho com a metodologia de Resolução de Problemas pode contribuir para a compreensão 

dos números racionais, suas operações e representações. O trabalho foi realizado com alunos 

do 9° ano do Ensino Fundamental na Escola Municipal Antônio Medina Cardoso, situada na 

zona rural de São João Evangelista. A metodologia utilizada para construção desse trabalho 

teve como parâmetro 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”. Nosso fenômeno de interesse abrange a necessidade do ensino dos 

Números Racionais vincular-se à realidade do aluno. O primeiro momento foi destinado à 

elaboração do material didático, seguido da elaboração do projeto de aplicação, o qual 

contemplava os procedimentos metodológicos que seriam seguidos durante o 

desenvolvimento da pesquisa. Foram realizados três encontros onde, trabalhando sob a 

perspectiva da Resolução de Problemas, possibilitamos a construção do conhecimento 

referente a números racionais por meio da abordagem dos temas “Obesidade e Anorexia”. Em 

meio aos encontros e atividades propostos no desenvolvimento da pesquisa, observamos que 

os alunos aos poucos se mostravam mais interativos e estimulados com relação ao projeto. O 

fato de ele ter sido realizado em um ambiente que foge da “seriedade” da sala de aula, onde na 

maioria das vezes esses alunos pouco questionam o professor e tão pouco expõe suas 

experiências com relação ao assunto, pode ter favorecido essa postura por parte dos alunos. 

Portanto, diante dos resultados dessa pesquisa, há indícios que apontam a necessidade do 

ensino da Matemática vinculado a situações problema do cotidiano dos alunos, a fim de 

propiciar aos mesmos uma conexão entre teoria e prática. 

Palavras-chave: Números Racionais. Obesidade. Anorexia. Contextualização. 
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A demanda por mudas de bananeira cresce no Brasil de acordo à necessidade de renovação 

dos bananais de regiões tradicionalmente produtoras. Mudas micropropagadas são 

normalmente isentas de fitopatógenos, propiciam homogeneidade nos tratos culturais e na 

colheita. O objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito de diferentes concentrações de 

polivinilpirrolidona (PVP) na oxidação meristemática em explantes de Musa sp. cultivados in 

vitro. Foram definidas 20 matrizes de banana prata, variedade AAB, para a coleta de ápices 

caulinares em área do IFMG, Campus São João Evangelista. O material coletado foi 

conduzido ao Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais deste instituto para a obtenção de 

explantes em câmara de fluxo laminar. Utilizou-se o meio de cultura MS com pH ajustado 

para 5,8 ± 0,1 e, posteriormente, esterilizado em autoclave à 121 ºC e 1 atm durante 20 

minutos. Na fase estabelecimento e multiplicação, o material vegetal foi mantido em sala de 

crescimento à temperatura de 25 ±  3ºC com fotoperíodo de 16 horas e umidade relativa de 60 

%. Após 30 dias, as brotações desenvolvidas foram multiplicadas 3 vezes, 30 dias cada 

subcultivo. Adotou-se delineamento inteiramente casualizado com 4 repetições, sendo 

estudado o efeito de cinco concentrações de PVP (T1 – 0,0 g.L-1; T2 – 0,5 g.L-1; T3 – 1,0 

g.L-1; T4 – 2,0 g.L-1 e T5 – 4,0 g.L-1). A unidade experimental foi constituída por 5 frascos 

com o meio de cultivo previamente preparado, sendo inoculado uma brotação 

(aproximadamente, 5mm de comprimento) por frasco. Avaliou-se a Oxidação Meristemática 

(OM) dos explantes aos 30 dias após o terceiro subcultivo. Realizaram-se análise de variância, 

regressão linear quadrática e teste t pareado, todos a 5 % de significância estatística. Os dados 

expressos em porcentagem foram transformados em “arcseno√(x⁄100)” a fim de atender aos 

critérios de normalidade e homogeneidade. Foi observado efeito estatístico significativo para 

tratamento. Foi obtida a seguinte equação para estimação da OM (%): “OM=54,7838.PVP-

11,4756.PVP
2
”, em que “PVP” foi a concentração do polivinilpirrolidona (g.L-1). O 

coeficiente de determinação ajustado foi de 0,39 e o erro padrão de 43,74 %. Todos os 

parâmetros foram estatisticamente significativos, exceto o coeficiente linear. Os dados 

estimados não se diferenciaram estatisticamente dos observados. Igualando-se a zero a 

primeira derivada da equação foi obtido o ponto máximo de OM (65,38 %) na concentração 

de 2,39 g.L-1. Portanto, não se recomenda esta concentração de PVP para a presente 

metodologia, a oxidação meristemática pode prejudicar o desenvolvimento de explantes. 

Salienta-se que o uso do PVP é indicado para o controle de oxidação em diversas culturas em 

diferentes fases de propagação. Conclui-se que o PVP pode influenciar a oxidação 

meristemática, sendo a concentração de 2,39 g.L-1 não recomendada para a multiplicação de 

brotações de bananeira prata no terceiro subcultivo oriundas de ápices caulinares. 

Palavras-chave: Ápices caulinares. Bananeira. Cultivo in vitro. PVP. 

  



 

Anais do II Seminário de Integração Acadêmica do IFMG-Campus São João Evangelista e da II 
Semana de Estudos em Educação Matemática 

19 a 23 de Maio de 2014 

37 

CAPÍTULO 1 

POSTER 35 
 

POTENCIAL HIDROGENIÔNICO DE SOLUÇÕES COM SULFATO DE 

MAGNÉSIO APÓS IMERSÃO DE SEMENTES DE Sparattosperma leucanthum 

(VELL.) K. SCHUM 

 
Leandra Cardoso Moreira

1
; Cleicimar Gomes Costa

1
; Kátia Cristina da Silva

1
; Bruno Oliveira Lafetá

1
; 

Heberton Luis da Silva
1
; Paulo Modesto de Campos

1
 

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

leandracmoreira@gmail.com 

 

Área: Agronomia 

 

Sparattosperma leucanthum (Vell.) K. Schum. (Bignoniaceae) é uma planta pioneira que 

pode ser empregada em plantios mistos para a recuperação de áreas degradadas. O objetivo 

foi avaliar a influência da imersão de sementes de S. leucanthum no pH de diferentes soluções 

com o fertilizante sulfato de magnésio. Foram estabelecidas matrizes para a coleta de frutos 

em fragmentos de Mata Atlântica, em área do IFMG – campus São João Evangelista 

(IFMG/SJE). Os frutos foram coletados diretamente da copa com auxílio de podão, 

acondicionados em sacos de papel kraft, conduzidos para triagem e armazenamento em 

câmara fria (6ºC) por 28 meses. Durante a triagem, as sementes foram isoladas dos frutos de 

forma manual, sendo eliminadas aquelas com alguma injúria ou atrofia. O trabalho foi 

realizado na sala de crescimento (temperatura de 25 ± 2ºC e fotoperíodo de 16 horas luz e 8 

horas escuro) do Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais do IFMG/SJE. Adotou-se DIC 

com 4 repetições, no esquema de parcelas subdivididas, sendo estudado na parcela o efeito 

quatro concentrações do fertilizante sulfato de magnésio (MultiMag 9®), 9% de magnésio e 

11% de enxofre, (C1 - 0,0g/L; C2 - 12,5g/L; C3 - 25g/L e C4 - 50g/L) e na subparcela dois 

tempos de avaliação (T1 - Antes da imersão de sementes no meio e T2 – Imersão das 

sementes no meio por 24 horas). Cada unidade experimental constituída por 25 sementes 

distribuídas em bandejas redondas de polietileno (raio interno de 4,75 cm) contendo 40 ml de 

solução. O pH das soluções foi mensurado com auxílio de um pHmetro de bancada. 

Realizaram-se análise de variância, regressão linear quadrática e teste t pareado, todos a 5,0% 

de significância. Os resultados foram transformados em “√ ” para atender aos critérios de 

normalidade e homogeneidade. Observou-se efeito estatístico significativo em nível de 

interação (concentrações do fertilizante x tempos de avaliação). Foi realizado o 

desdobramento dos graus de liberdade. A imersão das sementes por 24 horas reduziu o pH da 

solução (de 8,36a para 7,44b) somente no C1. Isto provavelmente foi resultado de uma maior 

concentração de íons H+ à medida que a semente embebeu água do meio. As médias do pH 

da solução foram de 5,46 para C2, de 5,45 para C3 e de 5,32 para C4. Foram obtidas duas 

equações para a estimação do pH da solução, uma para T1 (“pH=8,1126-0,1976.C+0,0029.C
2
; 

R
2
=0,85; ε=0,49”) e outra, para T2 (“pH=7,2774-0,1344.C+0,0019.C

2
; R

2
=0,85; ε=0,35”). 

Nas duas equações, todos os parâmetros foram estatisticamente significativos e os dados 

estimados não se diferenciaram dos observados conforme o teste t (p > 0,05). Isto possui 

grande importância prática, pois a equação gerada pode fornecer subsídios para pesquisas 

posteriores sobre a fisiologia da germinação, mais especificamente, na fase de embebição. 

Conclui-se que o pH da solução pode sofrer alterações em função da interação entre 

concentrações do fertilizante sulfato de magnésio e da imersão das sementes de S. leucanthum 

no meio. 

Palavras-chave: Embebição. Fertilizante. Interação. pH.  
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A utilização de jogos nas aulas de matemática, quando bem planejada e orientada, pode 

contribuir significativamente no desenvolvimento das habilidades do praticante.  Dessa forma, 

tendo em vista a dificuldade dos alunos em realizar operações com números inteiros, optou-se 

pelo uso dos jogos matemáticos como ferramenta para auxiliar na compreensão dos 

estudantes frente a este conteúdo. Sendo assim, com caráter qualitativo, foi selecionado o 

Jogo Matix com o objetivo de introduzi-lo no 8º ano do ensino fundamental como proposta 

alternativa para o estudo da soma algébrica de números inteiros e observar as técnicas 

empregadas pelos alunos na manipulação de tais números para alcançar as metas do jogo. A 

aplicação do projeto foi realizada na Escola Estadual “Senador Simão da Cunha”, para o 8º 

ano do ensino fundamental na cidade de Peçanha, MG, tendo como instrumento 12 jogos, 

sendo estes compostos por tabuleiros de 36 casas e 36 cartas contendo números inteiros, 

positivos e negativos e também um coringa. Os 26 alunos ficaram dispostos em dupla ou 

quarteto de forma a estarem sempre sob a orientação da equipe aplicadora. O Matix é um jogo 

de estratégia que explora a soma de números inteiros. As cartas são espalhadas sob o tabuleiro 

deixando o curinga na primeira coluna da linha 01. Como o objetivo do jogo é somar o maior 

número possível, o jogador que inicia escolhe uma carta da fila ou coluna, dependendo da 

combinação entre eles, sendo que quem escolher coluna só trabalha na coluna e vice-versa. A 

carta escolhida é retirada do tabuleiro, o curinga fica no lugar dela e a competição prossegue 

com a escolha de outra carta pelo adversário. O jogo termina quando não mais existirem 

cartas na coluna ou fila do jogador seguinte, dando continuidade com a adição dos números 

das cartas retiradas. Quem possuir a maior soma vence o jogo. Com o emprego do jogo, foi 

possível notar que, através da interação dos alunos ente si para resolver as operações 

propostas, observou-se uma melhora na resolução das operações com números inteiros, ao 

passo que a competição estimulou neles a vontade de jogar e com ela, a necessidade de 

raciocinar e decidir o vencedor. Além disso, o jogo permitiu que os alunos assumissem papeis 

interdependentes e cooperativos ao observarem que o mesmo não se realiza sem a 

concordância com as regras estabelecidas. Através de registros feitos pelos jogadores ao final 

da aplicação, foi possível verificar suas aprendizagens e observações que foram essenciais 

para a análise dos resultados. Dessa forma, observou-se que o jogo trouxe muitas 

contribuições para os alunos através do interesse dos mesmos em praticá-lo utilizando-se de 

sua criatividade, raciocínio lógico e estratégia para alcançar a vitória, o que exigiu a 

compreensão das operações com números inteiros. 

Palavras-chave: Jogos Matemáticos. Ferramenta didática. Números Inteiros. 
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O rabanete (Raphanus sativus) é uma planta herbácea da família Brassiccacae e de cultura 

anual. Dentre as características dessa espécie estão sua rusticidade e ciclo curto. 

Tradicionalmente, o cultivo dessa hortaliça é feito com o uso de fertilizantes químicos 

solúveis, forma de cultivo onerosa ao produtor que causa problemas ao solo como perdas de 

nutrientes por lixiviação e contaminação de lençóis freáticos, principalmente os fertilizantes 

nitrogenados na forma de nitrato (NO3-). Uma das alternativas ao suprimento da demanda de 

nutrientes no rabanete é a utilização de adubação orgânica. O experimento foi conduzido no 

setor de horticultura no período de agosto a outubro de 2013, no IFMG-SJE, o objetivo foi 

avaliar a desenvolvimento e produtividade do rabanete em função de diferentes dosagens de 

esterco bovino curtido. Foram retiradas amostras de solo, da área experimental e não foi 

necessária a correção do solo, pois o pH e os teores de cálcio e magnésio estavam adequados 

para a cultura. O delineamento utilizado foi o de Blocos Casualizados, com 4 repetições, com 

esterco bovino nas suas respectivas doses 0, 20, 40, 60 e 80 m-3 ha-1 por canteiro. Os 

canteiros foram padronizados com 1,20 m de largura x 2 m de comprimento, com uma área 

total de 2,4 m2 e com as parcelas experimentais de 0,48 m2. Toda a área experimental, 15 

dias antes do plantio, foi fertilizada com 133 g de superfosfato simples (18% P2O5) por de 

canteiro, equivalendo à dose de kg ha-1 de P2O5. Juntamente com o superfosfato simples foi 

incorporado ao solo, em cada parcela experimental, o esterco bovino nas suas respectivas 

doses. A cultivar de rabanete utilizada foi a Saxa com 99,7% de pureza física e 95% de 

germinação, ciclo de 27 dias nas condições de verão. As irrigações foram efetuadas por rega 

manual, com dois turnos diários. O controle de plantas infestantes foi realizado por duas 

capinas manuais. O desbaste foi realizado após o oitavo dia de plantio, mantendo o 

espaçamento entre plantas de 5 cm em média. Foram realizadas as avaliações do diâmetro da 

raiz tuberosa, massa fresca da parte aérea e da raiz, número de folhas e altura da planta. Em 

seguida todo o material foi colocado em estufa a 65°C até atingir peso constante. Os dados 

foram submetidos à análise de variância ao nível de 5% de significância sem resultado 

significativo. Em função disso, os valores foram submetidos à correlação de Pearson, onde os 

maiores valores de produção da parte tuberosa foram observados nas menores doses (r=-

0,40982). Houve correlação positiva entre altura e dose de esterco (r=0,7446) e número de 

folhas e dose de esterco (r=0,883883). Concluímos que esses resultados podem estar 

relacionados ao fato de que a área utilizada no experimento é uma área constantemente 

cultivada recebendo elevadas doses de adubação orgânica e mineral. 

Palavras-chave: Adubação Orgânica. Raphanus sativus cv. Saxa. Correlação de Pearson. 
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Senna macranthera (Collad) Irwin et Barn., conhecida popularmente como fedegoso, é uma 

leguminosa arbórea que possui rápido crescimento e copa exuberante. Trata-se de uma 

espécie adaptada a diversos tipos de solos, recomendada para o paisagismo e revegetação em 

áreas degradadas e matas ciliares A propagação vegetativa propicia a formação de pomares e 

plantios homogêneos. No entanto, estudos sobre a estaquia de espécies nativas ainda são 

incipientes. O objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito de diferentes concentrações de 

Ácido Indol-3-Butírico (AIB) na perda de folhas em estacas herbáceas de fedegoso. Foram 

estabelecidas vinte mudas, produzidas via seminal, para a coleta de estacas no Viveiro de 

Mudas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – campus São 

João Evangelista. As estacas foram coletadas do terço inferior da parte aérea das mudas no 

início da tarde (às 13 horas), acondicionadas em bandeja com solução de hipoclorito de sódio 

(NaClO), com 2,0 % de cloro ativo, a 3,0 % (v/v) e posteriormente, lavadas em água corrente. 

O comprimento aproximado das estacas foi de 7,79cm, cada uma conteve um par de folhas 

com dois folíolos basais. O trabalho foi realizado em casa de vegetação com tela de 

sombreamento de monofilamento, malha para 50,0 % de sombra, desse viveiro. Adotou-se 

delineamento experimental inteiramente casualizado com quatro repetições, sendo os 

tratamentos constituídos por quatro concentrações de AIB: T1) 0 mg/L; T2) 250 mg/L; T3) 

500mg/L e T4) 1000mg/L. A unidade experimental foi composta por 12 tubetes redondos de 

polipropileno com fundo aberto (rígidos e com 8 estrias) preenchidos com substrato comercial 

(Maxfertil, densidade de 350 kg/m3 e pH de 6,5 ± 0,5) a base de casca de pinus, serragem e 

vermiculita. Este substrato foi enriquecido com formulado de liberação controlada 

Osmocote® 15-9-12 (4,5 g.kg-1). A base das estacas foi imersa em solução com AIB por dois 

segundos e depois, enterradas no substrato em profundidade média de 1,5 cm. Avaliou-se aos 

14 dias o número de estacas que perderam todas as folhas. Realizou-se análise de variância a 

5,0 % de significância. Não foi observado efeito estatístico significativo para tratamento (p = 

0,209020). A média e o desvio-padrão de estacas que perderam todas as folhas foram de 

12,83 ± 11,2784 %, respectivamente. Logo, o tratamento T1 apresentou mesmo resultado que 

os demais (T2 a T4). Isto possui grande importância prática e econômica para a produção de 

mudas via estaquia da S. macranthera, haja vista que a ausência de aplicação do AIB (T1) foi 

o menos oneroso e laborioso ao considerar o tempo de avaliação. Salienta-se que a presença 

de folhas em estacas fornece indícios para a análise de sobrevivência e possível, 

estabelecimento do propágulo em viveiro. Conclui-se que as concentrações de AIB estudadas 

não influenciaram a queda de folhas em estacas herbáceas de S. macranthera aos 14 dias após 

instalação do experimento. 

Palavras-chave: Auxina Exógena. Estaquia. Propagação Vegetativa. Viveiro florestal 
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A Mata Atlântica apresenta uma elevada biodiversidade e é considerada um dos mais 

importantes biomas do mundo. Diante dessa riqueza, houve uma exploração desordenada de 

seus recursos naturais, resultando na eliminação de grande parte desse bioma. A implantação 

ou recomposição de uma floresta requer o emprego de técnicas adequadas que serão definidas 

em função de uma avaliação detalhada das condições do local. A seleção de espécies, os 

métodos de preparo do solo, incluindo aplicação de corretivos e fertilizantes e os tratos 

silviculturais dependem desta avaliação. A demanda por nutrientes varia entre espécies e é 

afetada pela estação climática e estádios de desenvolvimento e de crescimento. É essencial 

avaliar a exigência nutricional das espécies nativas visto que existem poucas informações na 

literatura sobre as características silviculturais, padrão de crescimento, exigências nutricionais 

e respostas à fertilização de tais espécies. Objetivou-se com o presente trabalho avaliar, em 

campo experimental localizado no Instituto Federal de Minas Gerais Campus São João 

Evangelista, os efeitos de níveis de adubação mineral e tipo de adubo na taxa de 

sobrevivência de três espécies florestais nativas da Mata Atlântica que ocorrem na região de 

São João Evangelista, MG. As espécies analisadas foram: Tabebuia ochracea (Ipê Amarelo), 

Sparattosperma leucanthum (Cinco Folhas), Maclura tinctoria (Moreira). O trabalho 

comparou o efeito dos fertilizantes Superfosfato Simples e da formulação NPK 4-14-8, nas 

doses de 0, 50, 100, 200 e 400 gramas de fertilizantes em covas de 0,3 m de comprimento, 

largura e profundidade. O delineamento experimental adotado foi o de blocos casualisados, 

com três repetições, em esquema fatorial incompleto 3 x 2 x 5 (três espécies florestais nativas, 

duas fontes de fertilizantes que não interagem e cinco níveis de adubação). A análise de 

variância foi realizada a 5% de probabilidade e as médias do percentual de sobrevivência nos 

diferentes tratamentos foram comparadas pelo teste de Tukey, utilizando-se o mesmo nível de 

probabilidade de erro alfa. A porcentagem de sobrevivência das mudas diferiu entre espécies 

e entre blocos. O tipo de adubo, NPK (4-14-8) ou Superfosfato Simples, a dose do adubo e as 

interações envolvendo estas variáveis não influenciaram a sobrevivência de forma 

significativa. As melhores porcentagens de sobrevivência foram de Maclura tinctoria 

(98,00%) e Sparattosperma leucanthum (97,33%) que não diferiram entre si e diferiram de 

Tabebuia ochracea (86,67%) pelo teste de Tukey.  A sobrevivência diferiu entre espécies o 

que pode ter ocorrido devido à capacidade de estabelecimento e adaptação das mudas na área, 

podendo ter havido ainda influência do vigor das mudas na época do plantio, o que 

proporcionou interações diferenciadas com as condições ecológicas oferecidas no campo após 

o plantio. Conclui-se que a taxa de sobrevivência não foi influenciada pela adubação e sim 

pelas diferentes características das espécies estudadas. 

Palavras-chave: Stand. Fertilização mineral.  
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O presente trabalho é uma experiência com a aplicação do material concreto “kit Polinômios”, 

adquirido com recurso do PIBID/CAPES, em uma turma do 8°ano, na escola parceira do 

PIBID, Escola Estadual Professora Éster Siqueira do Município de Cantagalo - MG. O 

material tem como tema principal o ensino dos Polinômios, através de uma abordagem 

simples na introdução de exercícios que visam o aprendizado do estudante com o intuito que 

ele possa relacionar à teoria, a aplicação do kit polinômios através das operações que poderão 

ser usadas no seu cotidiano, mostrando-o que está presente no dia a dia e construindo 

conhecimentos significativos para sua vida. A pesquisa foi de cunho qualitativo, registrando 

dados em imagens e apontamentos escritos, através da aplicação do material manipulável “kit 

Polinômio”. Foi composta de três etapas: na primeira etapa, introdução ao conceito de 

Polinômios, a segunda etapa os alunos manipularão o material em sala de aula, realizaram 

trabalhos em grupos. Nesta etapa, foram incentivadas as produções orais e escritas dos alunos, 

a partir da utilização do material. Na etapa final foi realizada análise do que os alunos 

entenderam e por fim, a criação de um relatório.  O desenvolvimento dessa atividade em sala 

de aula constitui-se em um desafio em buscar formas diversificada de trabalhar os 

conhecimentos matemáticos de uma maneira assimilativa, que desperte mais o interesse dos 

alunos. Dessa maneira, a proposta de trabalho desenvolvida proporcionou um melhor 

aprendizado por parte dos alunos reforçando a importância de se utilizar táticas e dinâmicas 

diferenciadas em sala de aula. Considera-se que o aluno, além de sentir-se estimulado em 

aprender matemática, tenha-se favorecido da metodologia utilizada na assimilação de 

conteúdo. Acreditamos que a realização deste tipo de trabalho pode contribuir para a 

formação de um aluno crítico, que possa usar alguns conceitos de polinômio em seu 

cotidiano. Numa linguagem simples, explorando matérias interessantes, possivelmente 

aguçaram a curiosidade do estudante, levando-o a refletir sobre sua realidade. 

Palavras-chave: Dinâmica Diferenciada. Conhecimentos Matemáticos 
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Joannesia princeps Vell. (Euphorbiaceae), também conhecida como cutieira e boleira, é uma 

espécie lenhosa encontrada em floresta pluvial de Mata Atlântica. A madeira pode ser 

utilizada na fabricação de jangadas, caixotaria e palito de fósforo, enquanto as sementes 

apresentam aproximadamente 37 % de óleo denso e amarelo, útil para fins medicinais e 

industriais. O objetivo foi avaliar o efeito de diferentes pré-tratamentos na germinação de J. 

princeps. Foram estabelecidas matrizes para a coleta de frutos em fragmentos de Mata 

Atlântica, em área do IFMG - campus São João Evangelista (IFMG/SJE). Os frutos foram 

coletados diretamente da copa com auxílio de podão, acondicionados em sacos de papel kraft 

e conduzidos para triagem. Nessa etapa, as sementes foram isoladas manualmente dos frutos, 

sendo eliminadas aquelas que possuíam alguma atrofia ou injúria. As sementes passaram por 

uma desinfestação com hipoclorito de sódio (NaClO), com 2,0 % de cloro ativo, a 5,0 % (v/v) 

durante três minutos, lavadas com água destilada e postas para secar durante dez minutos 

sobre papel toalha. O experimento foi instalado em casa de vegetação com tela de 

sombreamento de monofilamento, malha para 50,0% de sombra, do Viveiro de Mudas do 

IFMG/SJE. Adotou-se delineamento experimental inteiramente casualizado com três 

repetições, os tratamentos foram assim constituídos: T1) Testemunha – sementes com 

tegumento; T2) Sementes sem tegumento – retirada manual do tegumento com auxílio de um 

martelo; T3) Escarificação mecânica do tegumento com lima metálica e T4) Escarificação 

mecânica do tegumento com lixa d’água número 120. Nas escarificações mecânicas, as 

sementes com tegumento foram submetidas manualmente a dez raspagens sucessivas na 

extremidade oposta ao eixo-embrionário. Cada unidade experimental foi composta por 10 

unidades. A semeadura foi realizada sobre a superfície do substrato vermiculita, distribuída 

em tubetes plásticos rígidos de fundo aberto (capacidade de 280 cm3, seção circular e com 8 

estrias internas salientes, longitudinais e equidistantes) no sistema de canteiro suspenso. 

Avaliou-se o número de sementes germinadas (protrusão da radícula superior a 1 cm) aos 28 

dias. Realizou-se análise de variância e teste Tukey, ambos a 5,0 % de significância. Os dados 

expressos em porcentagem (%) foram transformados em        √        a fim de atender 

aos critérios de normalidade e homogeneidade. Não foi observado efeito estatístico 

significativo para tratamento (p = 0,414209). Os pré-tratamentos realizados não influenciaram 

a germinação. A média e o desvio-padrão foram de 8,33 ± 7,1774 %, respectivamente. A 

porcentagem de sementes germinadas foi baixa, evidenciando o fenômeno de dormência. É 

importante salientar que a presença de substâncias inibidoras nas sementes é comum em 

diversas espécies florestais nativas e os resultados apresentados fornecem indícios deste 

evento. Conclui-se que os pré-tratamentos em estudo não influenciaram a germinação de 

sementes da J. princeps. 

Palavras-chave: Dormência. Escarificação mecânica. Pré-tratamento. Tegumento. 
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UMIDADE RELATIVA DO AR E TEMPERATURA EM CASA DE VEGETAÇÃO 

 
Clara de Almeida Guerra

1
; Wesley Gomes dos Santos

1
; Rosália Nazareth Rosa Trindade

1
; Bruno Oliveira 

Lafetá
1
; Márcio Takeshi Sugawara

1
; Paulo Modesto de Campos

1
 

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

clara.ifmg.sil@hotmail.com 

 

Área: Tecnologia em Silvicultura 
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Minas Gerais 

 

O sucesso da produção de mudas em viveiros florestais depende do conhecimento e da 

capacidade em se controlar os fatores que afetam o crescimento de plantas, como a umidade, 

temperatura, nutrientes, oxigênio, substrato e radiação solar. A casa de vegetação por sua vez, 

é uma estrutura coberta por materiais transparentes com intuito de proteger as plantas contra a 

ação dos agentes meteorológicos exteriores. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a 

relação entre a umidade relativa do ar e a temperatura em casa de vegetação. O trabalho foi 

realizado no interior de uma casa de vegetação do Viveiro de Mudas do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – campus São João Evangelista à 22º13’16 

“de latitude Sul e 54º48’20 de longitude Oeste. O clima da região é temperado chuvoso-

mesotérmico e classificado como Cwa pelo sistema de Köppen (com inverno seco e verão 

chuvoso), a precipitação média anual é de 1400 mm e a temperatura média anual de 21 °C. 

Foram realizadas mensurações diárias no fim da tarde (às 18 horas) da umidade relativa do ar 

(UR em %) e da temperatura (T em ºC) com auxílio de um termo higrômetro digital modelo 

432 H8111-016 (marca Homis) entre os dias 14 a 29 de março de 2014. Os dados foram 

submetidos às análises de correlação linear segundo Pearson, regressão linear e teste t 

pareado, todos a 5,0 % de significância estatística. Na análise de regressão, foi o usado o 

método dos mínimos quadrados ordinários (MQO) com o procedimento iterativo de 

Levenberg-Marquardt. Verificou-se correlação negativa entre a umidade relativa do ar e a 

temperatura (UR x T de -0,7977*). Maiores valores de UR foram observados em baixas 

temperaturas e vice-versa. A média e o desvio-padrão foram de 63,91 ± 10,9889 % e 27,94 ± 

2,1874 ºC para a UR e T, respectivamente. Foi obtida a seguinte equação para estimação da 

umidade relativa do ar (%): “UR=175,8703-4,0073.T”. O coeficiente de determinação 

ajustado foi de 0,60 e o erro padrão de 9,92 %. Todos os parâmetros foram estatisticamente 

significativos. Os dados estimados não se diferenciaram estatisticamente dos observados 

conforme o teste t (p > 0,05). Os resultados apresentados podem fornecer subsídios 

importantes para futuras pesquisas e no estabelecimento de medidas que visem o controle da 

umidade e da temperatura em casas de vegetação. Considera-se ainda que, em ambientes 

controlados a incidência de fitopatógenos pode ser reduzida e o crescimento da muda 

maximizado. Conclui-se que os controles da umidade do ar e da temperatura em casas de 

vegetação podem ser realizados de forma simultânea, pois uma variável pode influenciar a 

outra. 

Palavras-chave: Ambiente controlado. Crescimento. Fitopatógenos. Produção de mudas. 
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USO DO JOGO MATEMÁTICO “MESTRE E ADIVINHO”: UMA EXPERIÊNCIA 

DO PIBID/CAPES NA E.E. “PROFESSORA ESTER SIQUEIRA”- MG 

 
D’ely Yara Silva

1
;  Luiz Otávio Abi-Acl Almeida

1
; Shayane Patielle Gomes Santos

1
; Jossara Bazílio de Souza 

Bicalho
1
 

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

dely.silva@hotmail.com 

 

Área: Matemática 

Agência financiadora: CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior 

 

Em abril de 2014, os alunos do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de 

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

do PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência), uma iniciativa da 

CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), realizaram um 

projeto na Escola Estadual “Professora Ester Siqueira” em Cantagalo- MG com alunos do 

nono ano, usando o jogo matemático” MESTRE E ADIVINHO”. Este jogo é composto por 

doze cartas, cada uma correspondendo a uma operação matemática a ser efetuada. No entanto 

o jogo se inicia com apenas seis dessas cartas. A cada rodada uma dos participantes é o mestre 

responsável por efetuar a operação contida em sua carta. Os demais integrantes têm a tarefa 

de desvendar qual operação está na carta. Em cada rodada, um dos participantes é o Mestre. A 

adivinhação da carta do mesmo se fará por meio das relações estabelecidas entre o número 

dito e o respondido. Ganha o jogo o participante que adivinhar o maior número de vezes as 

propriedades das cartas. Sua aplicação foi realizada em três aulas de cinquenta minutos cada, 

dividida em dois encontros. A princípio, foram praticadas algumas operações descritas nas 

cartas com a finalidade de apresentar aos alunos as regras e o objetivo do jogo. Foi destacada 

também a proposta de que os mesmos construíssem suas próprias cartas a partir dos exemplos 

expostos.  No segundo encontro a turma foi dividida em grupos de seis alunos, para que os 

integrantes de cada um criassem suas cartas e construíssem gráficos que representassem a 

relação entre o número dito e o número respondido. Tendo em vista a dificuldade que os 

alunos, de uma forma geral, têm em aprender matemática, o jogo contribuiu para os conceitos 

e noções de função que foram introduzidos no contexto dos alunos. De forma geral, os 

mesmos puderam entender que os conceitos aprendidos podem ser facilmente relacionados a 

situações do cotidiano de cada um deles, se tornando portanto,  um conteúdo de grande 

importância no âmbito da  formação de cidadãos mais conscientes. Ao final do trabalhado 

foram entregues lembrancinhas contendo uma frase que destacava o conhecimento como uma 

ferramenta transformadora de pessoas e sociedade. 

Palavras-chave: Projeto. Jogo Matemático. 
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Em novembro de 2013, os alunos do curso de Licenciatura em matemática do Instituto 

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

bolsistas do PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência), uma iniciativa 

da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), realizaram um 

projeto na E.E. “Carmela Dutra” no município de São João Evangelista – MG, com o uso do 

material concreto “Kit Álgebra.” Esse projeto foi realizado extraclasse, com nove alunos do 

nono ano do ensino fundamental, no período de 18/11/2013 a 22/11/2013. O material é 

composto por peças quadradas e retangulares. Os quadrados são de três tamanhos, cada um 

correspondendo a uma cor e tamanho diferentes (amarelo azul e vermelho). Os retângulos, 

também em número de três, são de cores e tamanhos diferentes, de forma que a medida dos 

lados é formada pelas medidas dos lados de dois quadrados. O projeto “Kit Álgebra” foi 

aplicado em seis aulas de cinquenta minutos cada, dividido em três encontros. No primeiro 

momento apresentamos o material para os alunos e fizemos as primeiras considerações, 

envolvendo o cálculo de área e perímetro de quadrados e retângulos. No segundo encontro, 

recapitulamos as explicações anteriores e aplicamos as atividades 1 e 2 propostas na apostila 

do próprio material, sendo elas “Brincando com os códigos” e “Operações com termos 

algébricos”. No terceiro e último encontro, explicamos Propriedade Distributiva, Produtos 

Notáveis e Fatoração e ainda aplicamos as atividades propostas. Antes do encerramento 

pedimos aos alunos um relatório descrevendo o que o projeto contribuiu para sua 

aprendizagem. Ao final houve uma confraternização com todos os envolvidos nesse trabalho. 

Percebendo que os alunos do nono ano do Ensino Fundamental da E. E. “Carmela Dutra” 

encontravam grandes dificuldades em realizar atividades de cálculos algébricos, matéria essa 

que foi aplicada para os mesmos no ano anterior, vimos então a necessidade de aplicar um 

projeto com a utilização do material “Kit Álgebra” com o objetivo de desenvolver com esses 

alunos um ensino mais concreto sobre tal assunto. Ao aplicar esse projeto, percebemos que o 

rendimento na participação, na disciplina e na aprendizagem dos alunos envolvidos foi 

notório. Compreenderam com mais clareza os produtos notáveis e fatoração. Sendo assim, 

podemos afirmar que o material concreto trouxe grandes benefícios para o ensino de cálculos 

algébricos, conteúdo que muitas vezes se torna abstrato, porém, com a utilização de um 

material didático específico pode-se obter um ensino e aprendizagem mais concretos. 

 

Palavras-chave: Material Concreto. Produtos notáveis. Projeto. 
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Resumo de alguns minicursos ministrados no II Seminário de Integração Acadêmica do 

IFMG-Campus São João Evangelista e da II Semana de Estudos em Educação Matemática. 
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BOOTSTRAP E DESIGNE RESPONSIVO 
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A palestra Bootstrap e Design Responsivo abrange a conceituação do Framework Bootstrap, 

abordando resumidamente sua história e seus benefícios para o desenvolvimento web. No 

decorrer da palestra são abordadas as principais tecnologias e características que fazem o 

framework ser tão popular. Em seguida, fala-se um pouco sobre suas versões e sobre os 

processos envolvidos na utilização de cada uma delas. Mostram-se, ainda, algumas 

ferramentas que estendem as funcionalidades do Bootstrap, como por exemplo, ferramentas 

para criar mockups e wireframes, componentes prontos personalizáveis e templates. Ao final, 

apresenta-se a estrutura da documentação do framework, explicando-se a base do código e a 

estrutura de arquivos e alguns frameworks similares. Sobre Design Responsivo, a palestra 

aborda sua conceituação básica, um breve histórico passando pelas etapas até a formulação do 

conceito e da prática. Por fim, mostram-se dois casos nos quais foram utilizadas as duas 

tecnologias em conjunto, tanto o Bootstrap quanto o Designe Responsivo, em projetos da 

empresa Eagle Tecnologia. 

 

Palavras-chave: Bootstrap. Framework. Designe responsivo. Web. 
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MINICURSO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES 
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O Minicurso de Montagem e Manutenção de Computadores tem como objetivo ensinar e 

aprimorar os conhecimentos dos participantes sobre os componentes físicos de um sistema de 

computador e sua manipulação adaptativa e corretiva. Ele aborda, de forma básica e objetiva, 

o processo que envolve a manutenção e a montagem de computadores. Durante o minicurso, 

são apresentados os componentes de hardware, como placa-mãe, processador, memória RAM, 

HD, placas onboard e offboard, fonte de alimentação e outros periféricos. O curso se inicia 

com uma dinâmica para conhecer a experiência do aluno, uma exposição dialogada sobre o 

tema apresentando noções de eletricidade e eletrônica, os componentes de um 

microcomputador, suas características e funções, buscando o nivelamento dos estudantes para 

o prosseguimento com próximas etapas. Em seguida, são apresentados os conceitos, 

ferramentas e componentes que se relacionam com o processo de montagem e manutenção. 

Conhecendo os referidos elementos, são realizadas atividades práticas com a supervisão do 

professor, nestas atividades os estudantes desenvolvem e praticam efetivamente aquilo que 

acabaram de ver em teoria. A aprovação no curso se efetiva com diagnóstico formativa das 

habilidades e futuras competências adquiridas através dos conhecimentos conceituais, das 

características, funções e particularidades dos componentes, bem como o conhecimento 

técnico e prático envolvido na montagem e manutenção de computadores. 

 

Palavras-chave: Hardware. Periféricos. Computador. Componentes. 
 


