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O CEAP – Centro Educacional Assistencial Profissionalizante é uma 

organização não governamental, sem fins lucrativos, que funciona 

no modelo de escola profissionalizante gratuita, localizada no bairro 

da Pedreira, zona sul da cidade de São Paulo. A organização oferece 

anualmente cursos técnicos e profissionalizantes para mais de 1.000 

jovens entre 10 e 18 anos que no contra-turno estejam matriculados no 

ensino regular.

Além da formação técnica-profissional o CEAP se preocupa com a 

Formação Humana dos atendidos e, desde sua fundação em 1985, 

desenvolve uma metodologia educacional que engloba a educação 

personalizada e a participação familíar no processo educativo dos jovens. 

MISSÃO

Criar condições para a formação de cidadãos íntegros que 

transformam o mundo através de seu trabalho, realizado 

sempre a serviço de cada pessoa e da sociedade. 

VISÃO

Ser uma instituição catalisadora do desenvolvimento 

humano, integrando família, professor e aluno. 

VALORES

• Desenvolimento Familiar

• Respeito à personalidade e à singularidade

• Crescimento contínuo das virtudes

• Coerência das atitudes e dos comportamentos

Rua José Vieira Martins, 270

Pedreira - 04466-025

São Paulo - SP - Brasil 

Tel.: +55 (11) 5613-0200 

E-mail: contato@pedreira.org

ceap.pedreira             ceap.pedreira             ceapedreira

WWW.CEAPPEDREIRA.ORG.BR
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Feira de Inovação e Ciências 2018
Com o objetivo de promover o gosto pela educação, o trabalho 
em equipe e a busca pelo conhecimento, ciência e as novas 
tecnologias o CEAP realiza anualmente, de forma gratuita, desde 
1992 a Feira de Inovação e Ciências – FeCEAP, no bairro da Pedreira, 
Zona Sul de São Paulo. O evento que aconteceu esse ano nos dias 
20 e 21 de outubro das 12h às 18h, teve como um dos principais 
temas a busca pela democratização do uso das novas tecnologias, 
permitindo com que tenhamos uma sociedade mais conectada e 
humana, uma das questões que são mais debatidas ao redor do 
mundo e que é de grande relevância para os jovens, moradores 
das regiões periféricas da cidade de São Paulo.

Por levar muito mais do que entretenimento aos seus visitantes 
a FeCEAP ao longo dos anos vem se consolidando como o maior 
evento da região onde está presente, mobilizando cada vez mais 
moradores, comércios e empreendedores locais, além de grandes 
empresas que apoiam iniciativas com o intuito de transformar a 
vida de inúmeras pessoas. 

Esse ano a Feira de Inovação e 
Ciências recebeu mais de 10 mil 

visitantes, 100 avaliadores, 200 
voluntários, 400 expositores em 

76 diferentes projetos (presentes ao 
longo dessas páginas).
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C.R.I - CADEIRA DE RODAS INTELIGENTE 
APP DA SAÚDE
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A02 
INVESTIMENTOS NO MERCADO 
IMOBILIÁRIO
O sonho ter a casa própria está em todos nós, correto? Ou 

de comprar outro imóvel para viver do seu aluguel e assim 

garantir uma renda fixa para quando estiver mais velho, todos 

nós queremos comprar imóveis por algum motivo, mas você 

sabe qual deve comprar ou como deve pagar? Se você deve 

guardar uma parte do valor e pagar o resto financiado? Ou 

financiar todo o valor? Nosso trabalho lhe dará essa resposta! 

Este projeto mostrará ao público, de uma forma simples e 

lógica, qual é o melhor tipo de financiamento de acordo com 

o perfil do comprador e como funciona de maneira geral os 

investimentos imobiliários.

INTEGRANTES 

ORIENTADOR 
ADRIANO DE OLIVEIRA COTA

EXPOSITORES 
AFONSO GUSTAVO OLIVEIRA DE ALMEIDA
LUCAS DE OLIVEIRA MARINHO 
MATHEUS DUTRA MOREIRA MARCIAL 
OTÁVIO DE PAULA SANCHES MATTOS 
VICTOR FERNANDES TEIXEIRA

A03 
COMO A NETFLIX CONQUISTOU O BRASIL?
A Netflix apostou na inovação e revolucionou o modo de “alugar” 

filmes, e no nosso trabalho contaremos sobre sua história. A Netflix 

chegou em terras tupiniquins em 2011 e em apenas três meses de 

operação já contava com 309 mil usuários. Apesar de não revelar 

a quantidade de usuários por território, a empresa se limita a 

afirmar que possui mais de 40 milhões fora dos EUA. Nascida na 

internet e com presença forte e bastante icônica nas redes sociais, 

a Netflix investiu nas ferramentas certas para conquistar seu 

público. O marketing digital, o big data e o inbound marketing são 

alguns exemplos de caminhos que a empresa soube trilhar muito 

bem para ser considerada hoje uma Love Brand mundial.

INTEGRANTES 

ORIENTADOR 
ALISON DA ROCHA ALVES

EXPOSITORES 
ALYSSON LIRA DA SILVA 
ENZO RAMOS GONÇALVES DE OLIVEIRA
HUMBERTO ALMEIDA DA SILVA 
IGOR MENEZES BURGO DA SILVA 
JOÃO VITOR DE FREITAS GOMES
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A05 
VIDA DE STEVE JOBS
Nosso trabalho fala sobre um dos maiores revolucionários da 

história da tecnologia de todos os tempos, um dos criadores da 

maior empresa de smartphones do mundo, a Apple. Steven Paul 

Jobs foi um inventor, empresário e magnata americano no setor 

da informática. Notabilizou-se como cofundador, presidente e 

diretor executivo da Apple Inc. e por revolucionar seis indústrias: 

computadores pessoais, filmes de animação, música, telefones, 

tablets e publicações digitais.  Além de sua ligação com a Apple, 

foi diretor executivo da empresa de animação por computação 

gráfica Pixar e acionista individual máximo da The Walt Disney 

Company. Morreu em 5 de outubro de 2011, aos 56 anos de 

idade, devido a um câncer pancreático.

INTEGRANTES 

ORIENTADOR 
ALISON DA ROCHA ALVES

EXPOSITORES 
AUGUSTO OLIVEIRA DE PAULO 
KAIQUE ROCHA BARBOSA DE OLIVEIRA 
KLEBER SABINO DA SILVA 
VINICIUS DOS SANTOS DUTRA 
VINÍCIUS RODRIGUES DOS SANTOS

A06 
A IMPORTÂNCIA DO GRAFENO
O grafeno é uma das formas cristalinas do carbono, assim como 

o diamante, o grafite, os nano tubos de carbono e fulerenos. Esse 

material, pode ser considerado tão ou mais revolucionário que o 

plástico e o silício. Quando de alta qualidade, costuma ser muito 

forte, leve, quase transparente, um excelente condutor de calor e 

eletricidade. É o material mais forte já encontrado, consistindo em 

uma folha plana de átomos de carbono densamente compactados 

em uma grade de duas dimensões. Basicamente, o grafeno é um 

material constituído por uma camada extremamente fina de grafite, 

com a diferença de que possui uma estrutura hexagonal cujos 

átomos individuais estão distribuídos, gerando uma fina camada de 

carbono. Na prática é o material mais forte do mundo.

INTEGRANTES 

ORIENTADOR 
ALISON DA ROCHA ALVES

EXPOSITORES 
GABRIEL MACEDO SANTOS 
GUILHERME PEREIRA ROCHA 
JOÃO PEDRO FERREIRA CAMPOS 
LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR 
MATEUS SOUZA NASCIMENTO
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A07 
ADMINISTRE SUA VIDA COMO UMA 
EMPRESA
Na atual situação econômica do país, poupar e cuidar de suas 

finanças é algo fundamental, como gerar renda em momentos 

de crise? investir em CDB ou CDI? Tesouro direto é realmente 

bom como falam? O projeto busca demonstrar de maneira 

prática a execução correta da administração do seu dinheiro 

e como gerar lucro a partir de pequenas iniciativas. Com o 

consumismo acabamos gastando na maioria das vezes mais 

do que o salário que recebemos e para que isso não aconteça é 

preciso desenvolver um planejamento que trará soluções para 

sair das dívidas. Veja nosso projeto e aprenda um pouco sobre 

isso, e veja que não é tão difícil economizar.

INTEGRANTES 

ORIENTADOR 
ADRIANO DE OLIVEIRA COTA

EXPOSITORES 
ANDERSON MATHEUS SILVA 
AUGUSTO VITOR DOS SANTOS SOUSA 
VICTOR ALEXANDRE MOTA DA SILVA

A08 
INVESTIMENTOS: 
Como funcionam os investimentos? Devo investir na bolsa? São 

perguntas que sempre nos fazemos quando estamos com um 

dinheiro sobrando e queremos investi-lo para ter um retorno sem 

esforço, e o investimento é realmente isso “fazer seu dinheiro 

trabalhar por você”, mas como fazer isso você deve se perguntar, 

venha ver nosso trabalho e lhe ensinaremos um pouco sobre esse 

vasto mundo dos investimentos. Investimento é um assunto amplo 

com muitas variáveis que podem estar relacionados ao sucesso ou 

insucesso, existem também investimentos de curto, médio ou longo 

prazo de maior ou menor risco, variações de juros e muito mais. E 

você? Sabe a melhor forma de investir o seu dinheiro?

INTEGRANTES 

ORIENTADOR 
CARLOS ALBERTO COSTA DA SILVA

EXPOSITORES 
JOÃO VITOR COSTA DA SILVA 
NATANAEL AMORIM COLAÇO 
RICHARD IGOR ANTUNES RIBEIRO DA SILVA
VICTOR LUIZ DA SILVA
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A09 
FÓRMULA 1
Fórmula 1 (também F1) é a mais popular modalidade de 

automobilismo do mundo. É a categoria mais avançada do esporte 

a motor e é regulamentada pela Federação Internacional de 

Automobilismo. Desde 2014 são usados motores elétricos com 

duas baterias internas e seis cilindros em V com indução forçada 

por turbo compressor e auxilio dos sistemas MGU-K e MGU-H 

(Elétricos). Ao contrário do que muitos acreditam, o registro 

oficial da categoria consta como Fórmula Um (Campeonato 

Mundial de Fórmula Um), com o numeral escrito por extenso, 

mas também se aceita o uso do 1 e do I. Venha ver nosso trabalho 

e aprenda sobre um dos esportes mais famosos do mundo!

INTEGRANTES 

ORIENTADOR 
ALISON DA ROCHA ALVES

EXPOSITORES 
GABRIEL DAMAZIO MIRANDA COSTA 
LUCAS DOMINGOS MENEZES 
VINICIUS BARBOSA DE OLIVEIRA COSTA

A10 
TENDÊNCIA NA ERA DA ECONOMIA 
COMPARTILHADA
Imagine a seguinte situação. Você precisa ir ao Rio de Janeiro. 

Em vez de ficar num hotel, você decide alugar um quarto no 

apartamento do Paulo. Para se deslocar, você pega o carro da 

Juliana. Em casa, o Rodrigo toma conta do seu cachorro. Detalhe: 

você nunca os viu antes. Sim, isso já acontece. E essa relação 

entre desconhecidos, comercial e ao mesmo tempo pessoal, 

em que consumidor e fornecedor se confundem, é a base da 

chamada economia compartilhada. Mas o grande atrativo, 

além da vantagem financeira, está em viabilizar o acesso para 

o tamanho da sua necessidade. Há uma materialização de uma 

vida on demand, como já é na vida digital. É possível ter uma 

Ferrari por alguns dias sem pagar IPVA.

INTEGRANTES 

ORIENTADOR 
RONALDO LEITE DA SILVA

EXPOSITORES 
CELSO VITOR BARROS BRITO 
DANIEL CASTRO SANTOS 
LEONARDO DE SOUZA 
THIAGO PEREIRA SANTANA
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A11 
FINANÇAS PRATICAS, 
COMO SAIR DO BURACO
Se você tem dificuldade para se organizar financeiramente, 

atrasa pagamentos ou não sabe qual conta é “melhor” atrasar e 

qual é melhor se livrar logo, veja nosso trabalho e aprenda como 

tudo isso funciona.Finanças pessoais é a disciplina que estuda a 

aplicação de conceitos financeiros e empresariais nas decisões 

financeiras de uma pessoa ou de uma família. Em Finanças 

Pessoais, são consideradas todas as características da família e 

os diversos eventos financeiros que esta atravessa, bem como 

a sua fase de vida, de modo a proporcionar um planeamento 

financeiro adequado às suas necessidades e prioridades. E 

você? Tem pensado nas suas finanças pessoais?

INTEGRANTES 

ORIENTADOR 
RONALDO LEITE DA SILVA

EXPOSITORES 
CAIO LOPES MACIEIRA 
HERICLES ALEXANDRE FONTES 
JOÃO VICTOR LIMA DA SILVA 
LUCA OLIVEIRA GONÇO 
VINICIUS LARS SILVA DIAS

AC01 
O FUTURO DO PAGAMENTO
Gostaria que fosse mais fácil realizar uma compra por cartão 

de crédito? Tem medo de usar o cartão por causa das inúmeras 

fraudes? Veja como nosso projeto pode resolver isso!

Nosso projeto tem como foco melhorar, inovar, e trazer mais tecnologia 

para nosso cotidiano, pois tivemos a ideia de implementarmos 

uma máquina de cartão que faça um reconhecimento facial, ou 

seja, chega de cartões, senhas ou qualquer outra coisa que possa 

ser furtada ou fraudulenta. Além da máquina, temos também um 

aplicativo básico, para auxiliar o cliente terá um cadastro fornecido 

pela loja, e não terá que refazer os mesmo processos toda vez que 

for comprar algo no estabelecimento.

INTEGRANTES 

ORIENTADOR 
RAFAEL JOSÉ NAGADO SASAKI

EXPOSITORES 
ERIO NAKAYAMA DE SOUZA 
FELIPE SANTOS CABRAL 
GUSTAVO GOMES ARAUJO 
JUAN CARLOS SILVA DE FREITAS 
JUAN PABLO OLIVEIRA NASCIMENTO
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AC02 
DINHEIRO: MAIS QUE UM PEDAÇO 
DE PAPEL
O dinheiro então serve como um instrumento monetário 

utilizado para realizar trocas comerciais de bens, serviços e todo 

o tipo de ação sob a qual precisamos empenhar um determinado 

valor. O dinheiro também está relacionado a tudo que faz 

referência a termos e posses econômicas, como ações, títulos, 

bens materiais e herança familiar.  Com este projeto temos 

como objetivo lhe ajudar a esclarecer dúvidas frequentes, como: 

de onde o dinheiro veio, quais são as suas funções, seu processo 

evolutivo, além de lhe ensinar a utilizá-lo de uma maneira prática 

e segura. Por isso estamos te convidando para mostrar porquê o 

dinheiro é mais do que só um pedaço de papel. 

INTEGRANTES 

ORIENTADOR 
ETTORE CATARINO FABRIS

EXPOSITORES 
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS 
GABRIEL ALVES MORAIS 
KAUÃN LIMA ALEIXO 
MATHEUS HENRIQUE DA SILVA LIMA 
PEDRO HENRIQUE ALVES ABILIO

AL01 
SEGURO RESIDENCIAL
Nosso projeto tem como apresentar maneiras de proteger a 

sua residência com o Seguro Residencial, utilizando um método 

dinâmico e interativo com vocês que estarão nos assistindo. 

O seguro residencial pode aparentar ser algo não muito útil, 

mas ao analisarmos os riscos que passamos desde ligar algum 

eletrodoméstico em um dia de chuva ou até mesmo  um 

pequeno descuido com a fiação de nossa residência, nesses 

casos veremos o quão é essencial contratar um seguro, pois 

não é uma questão financeira onde se perde uma parte do 

orçamento para algo que não se pode ver e nem tocar, mas sim 

uma questão de segurança não só para você como também 

para toda sua família que na casa residem.

INTEGRANTES 

ORIENTADOR 
ADRIANO DE OLIVEIRA COTA

EXPOSITORES 
ATAIDE CARNEIRO DA SILVA 
BRUNO DOS SANTOS SILVA 
JOÃO VITOR SILVA DE ALMEIDA LIMA 
LUCAS MATEUS NASCIMENTO DA SILVA 
MARCO ANTÔNIO GALVÃO
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AL02 
SEGURO INCÊNDIO
O Brasil está em terceiro lugar no ranking mundial de mortes por 

incêndio. A constatação se baseia no cruzamento de dados do 

Sistema Único de Saúde (SUS) com uma pesquisa realizada pela 

Geneva Association. Em 2011, o Sistema de Informações sobre 

Mortalidade do SUS registrou 1.051 mortes por incêndio ou por 

exposição a fumaça, enquanto que os Estados Unidos tiveram 3.192 

óbitos e o Japão teve 1.750 mortes pelo mesmo motivo, de acordo 

com a pesquisa World Fire Statistics da entidade internacional. 

Nos dias de hoje, é muito comum encontrarmos casos de incêndio 

residencial, automotivo e até industrial. As pessoas, por acharem 

o seguro muito caro, acabam não adquirindo-o, até porque nunca 

pensam que algo ruim aconteça a elas. 

INTEGRANTES 

ORIENTADOR 
ETTORE CATARINO FABRIS

EXPOSITORES 
JUAN DE LUCAS FRÓIS 
PEDRO DA SILVA ROSADO 
PEDRO DE OLIVEIRA DO Ó 
VINICIUS MURTA CAVALCANTI

ASD01 
NUBANK, O ROXINHO QUE MUDOU A 
FORMA DE OLHAR PARA OS BANCOS
Nubank é a nova operadora de cartões de crédito que está deixando 
os brasileiros ansiosos. Ela possui muitos diferenciais em comparação 
com as demais operadoras de cartões, a começar pela ausência de 
uma agência física. Absolutamente tudo é feito online e com a rapidez 
que a Internet proporciona, através de um app disponível para Android 
e iOS.  O fato da companhia não cobrar anuidade e nem taxas de 
manutenção desperta a atenção dos brasileiros. Porém, a Nubank ainda 
não está aberta para todos e para adquirir um cartão só por meio de 
convite. A fila de espera já ultrapassa as 70 mil pessoas. Se você não 
tiver um smartphone, infelizmente não vai conseguir usar o Nubank. 
Absolutamente tudo é feito através de um aplicativo compatível com 
os sistemas do Google e da Apple. O cadastro inicial é feito por meio 
do aparelho, onde é necessário tirar uma foto de si mesmo (selfie) e 
fotos do documento de identidade (RG). Uma vez cadastrado e com o 
cartão em mãos, você pode consultar o seu limite disponível, valor das 
próximas faturas, vencimento, compras feitas em ordem cronológica, 
emitir o boleto para pagamento, solicitar aumento de limite e até mesmo 
bloquear o cartão em caso de roubo ou perda.Além de ter um app para 
iPhones e celulares Android, há também uma interface web onde o 
cliente pode fazer as mesmas coisas que faz no celular. Pelo navegador 
é possível ainda contatar o suporte, através de e-mail ou telefone.

INTEGRANTES 

ORIENTADOR 
ADRIANO DE OLIVEIRA COTA

EXPOSITORES 
ENZO CRIZOSTOMO DIAS GOMES 
FELIPE KEITH KAMINOSONO 
GUILHERME SANTANA CHELES 
KAYQUE DE BARROS QUINTANA 
VITOR ALVES ANDRADE
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C03 
ENERGIA ESTÁTICA
O  trabalho tem como objetivo  mostrar como age a  Eletricidade 

Estática, ou seja,  em equilíbrio,  que não está se movendo de 

um corpo para outro, e demonstrar os seus benefícios,  já que 

ela por se tornar uma fonte sustentável,   ‘desgastando’ menos 

a natureza em relação aos diferente  tipos de usinas utilizadas 

para geração de energia. Foram desenvolvidos pelo grupo alguns 

experimentos, utilizando cano PVC, chapa de PVC, lã, bola de 

desodorante, alumínio, pote de maionese, fios, cola-quente, 

latinha de refrigerante, forma de pizza e argola de sacola, tudo 

isso para explicar como a eletricidade estática funciona. Venha 

aprender com nosso trabalho um pouco sobre física e como é 

possível criar formas sustentáveis de energia.

C04 
BARQUINHO POP POP
Desde a Antiguidade sabe-se que o calor pode ser usado para 

vaporizar a água, que por sua vez pode ser utilizado para gerar 

trabalho mecânico. Essa idéia foi aproveitada pelo grego Heron 

que, no século I d.C., construtor da primeira máquina térmica 

de que se tem notícia. Vinte séculos depois, esse princípio de 

transformação de calor em movimento é largamente utilizado 

pelo ser humano, com destaque para os setores de geração 

de energia elétrica e transportes. O barquinho pop-pop é um 

exemplo de máquina térmica que utiliza a vela para a geração 

de calor. A vela acesa transfere calor para o tubo e por sua vez 

para a água dentro dele, que se vaporiza e expande-se, fazendo 

com que o barco se mova.

INTEGRANTES  

ORIENTADOR 
VINICIUS MATOS DE OLIVEIRA

EXPOSITORES 
CAIO LIMA DE DEUS 
GUSTAVO PINTO DE SOUZA 
HENRIQUE FURTADO DO NASCIMENTO 
JOÃO PEDRO PEREIRA ALVES

INTEGRANTES  

ORIENTADOR 
RONALDO CÉSAR DA SILVA

EXPOSITORES 
ISAQUE MARCONI GOMES DE SOUZA 
MARCOS AURELIO DA COSTA BATISTA 
MURILLO FONSECA DA SILVA COSTA 
PABLO DOMINIC RAMOS JANUARIO DE PAULA 
RYAN LISBOA DE SOUZA
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C05 
O PODER DO PAPELÃO
Já pensou na importante função que o papelão tem na nossa 

sociedade? E o seu impacto ambiental? Presente na maioria das 

embalagens o papelão, liso ou enrugado,  é um tipo mais grosso e 

resistente de papel,  produzido com papéis compostos das fibras 

da celulose, virgens ou reciclados. Por conta da sua multi aplicação 

e uso frequente, são descartados por dia uma grande quantidade 

deste material. Por este motivo o papelão e seus produtos são 

frequentemente alvo de processos de reciclagem, gerando toda 

uma indústria deste processo, desde sua coleta até sua logística 

e reprocessamento na indústria de produção de papelão. Nosso 

trabalho tenta conscientizar todos sobre o poder da reciclagem 

para um mundo melhor!

C06 
BARCO ELÉTRICO
O mundo está mudando a cada dia, desenvolvemos novas 

tecnologias, extraímos petróleo, metal, e diversas outras coisas 

finitas da natureza, e com isso precisamos cuidar da nossa 

única casa. Atentos a necessidade de desenvolver uma cultura de 

reciclagem e de estimular o crescimento deste mercado, o grupo 

desenvolveu um brinquedo reciclável ótimo para o desenvolvimento 

de crianças. A ideia é que as crianças brinquem com brinquem 

com brinquedos recicláveis ou que usem energia renovável ( como 

no nosso caso), a eletricidade é uma energia limpa quando feita 

da maneira correta, não queremos seguir o exemplo das usinas de 

carvão da china, mas sim mostrar ao mundo o poder da energia 

renovável como eólica ou luz solar.

INTEGRANTES  

ORIENTADOR 
ANDERSON FERREIRA DE LIMA

EXPOSITORES 
CÉSAR LUIS MULATO SANTOS 
JOAO CARLOS DA SILVA DE SOUSA 
JOÃO VICTOR SANTOS DE SÁ 
LEANDRO AVELAR DO VALE 
WILLIAM GABRIEL NERES SANTOS

INTEGRANTES  

ORIENTADOR 
BRUNO SERAFIM SOUZA

EXPOSITORES 
JOSÉ VINICIUS DA SILVA ROCHA NOVAES 
RAFAEL LUCENA SILVA
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C07 
TREM MAGNÉTICO
Você já se perguntou como os trens magnéticos andam? É isso 

que vamos explicar no nosso trabalho, porque diferente dos trenas 

tradicionais como os de carga que são movidos por carvão ou 

vapor, o trem magnético se movimenta usando uma energia limpa 

e renovável, auxiliando no transporte público e na preservação 

da natureza, dois dos grandes problemas da sociedade atual. 

Com um projeto simples, utilizando imãs, pilhas e fio de cobre ou 

estanho, o grupo tem como objetivo explicar os princípios por trás 

do funcionamento dos trens magnéticos.  O trem magnético não 

possui rodas, eixos ou transmissões mecânicas, e sim um sistema 

magnético de levitação em trilho especial. Venha ver nosso projeto!

INTEGRANTES  

ORIENTADOR 
GILSON EDUARDO FERREIRA

EXPOSITORES 
CAUÊ FERRO DE MATOS 
ICARO DO NASCIMENTO SOBRAL DA SILVA
JHONATA SANTOS FRANÇA 
MARCELO HENRIQUE NUNES 
MATHEUS VICENTE CORDEIRO DA SILVA

C09 
BRINCANDO COM A ELETRICIDADE
Será que a borracha absorve a eletricidade? E a madeira? Você 

se pergunta isso? Então venha ver nosso projeto! Vamos explicar 

tudo isso de forma divertida e interativa, é a chance de passar um 

dia divertido e aprender ao mesmo tempo, isso não é sensacional?!

O grupo irá apresentar a condução, ou capacidade de diferentes 

materiais de conduzir eletricidade. Para tanto, serão utilizados 

alguns itens como:  grafite, alumínio, cobre, aço, imã e papel 

alumínio, água, refrigerante, água com sal, água com açúcar, suco, 

água destilada, acetona, entre outros. Dessa forma será possível, 

definitivamente, demostrar para o público quais materiais podem 

ser considerados bons ou maus condutores e isolantes elétricos. 

INTEGRANTES  

ORIENTADOR 
RONALDO CÉSAR DA SILVA

EXPOSITORES 
JOÃO VICTOR PEREIRA CAMPOS 
JOÃO VITOR TAVARES DOS SANTOS 
RYAN DENNER DOS SANTOS MELO 
VITOR SILVA DE LIMA SANTOS
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C10 
COMO A TECNOLOGIA E A CIÊNCIA 
ANDAM LADO A LADO
Você já pensou em uma aula mais dinâmica, divertida e 

interessante? O grupo tem a solução.

O projeto consiste em projetar uma imagem de relevo em uma 

caixa de areia que pode ser alterada de acordo com o formato 

da areia. O objetivo é explicar de uma forma dinâmica como a 

ciência e a tecnologia tem uma forte conexão, para comprovar 

isso será utilizada uma caixa de realidade aumentada onde 

o público poderá interagir e ver os resultados. Através 

desses projetos aulas como Geografia, Cursos de Geologia e 

Engenharia poderão se tornar ainda mais dinâmicas, intuitivas 

e divertidas. Venha ver nosso projeto e quem sabe você não 

tenha uma aula dessa no futuro, seria demais não é mesmo!

INTEGRANTES  

ORIENTADOR 
VINICIUS MATOS DE OLIVEIRA

EXPOSITORES 
LEANDRO VULCANI SILVA 
MIGUEL APARECIDO DE MORAES 
PEDRO FERREIRA DA SILVA 
PEDRO HENRIQUE ARAÚJO SILVA 
RAFAEL MARTINS QUEIROZ

C11 
CARREGADOR DE BATERIA 9V
O projeto tem como intuito apresentar um carregador de bateria 

9v e explicar de forma científica o seu funcionamento. Quando 

a bateria  está em peno funcionamento ela  serve  para criar um 

pequeno impulso responsável por girar o sistema com imãs nas suas 

extremidades, que, passando próximo a uma bobina de fios, gera 

campo magnético. O campo, quando se desfaz, cria um impulso com 

mais energia do que a original vinda da bateria. Com isso, é possível 

recarregar um celular convencional em duas horas. Também serão 

apresentados outros equipamentos que trabalham com conceitos 

semelhantes de produção de energia, mas em tamanho maior. Se 

a mesma ideia for aplicada em estruturas mais complexas, pode-se 

revolucionar as formas de sustentar eletricamente uma cidade.

INTEGRANTES  

ORIENTADOR 
CARLOS ALBERTO COSTA DA SILVA

EXPOSITORES 
GABRIEL DOS SANTOS ARAUJO 
GABRIEL FERREIRA RODRIGUES 
ITALO BANGARCL SILVA
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C12 
CAMPO DE FUTEBOL MAGNÉTICO
O brasileiro ama futebol por natureza, e pensando nisso 

resolvemos unir futebol e ciência! Tornando assim mais divertido 

aprender! O projeto tem como objetivo mostrar a aplicação da 

interação de campos magnéticos de imãs, através de um campo 

de futebol magnético. A experiência mostra que cada imã tem 

dois polos: um positivo e um negativo e que ao aproximarmos 

dois imãs pelos seus polos diferentes, juntando o lado negativo de 

um com o positivo de outro, eles se atraem e ficam grudados, daí 

o ditado que diz: os opostos se atraem. Mas, se a aproximação for 

feita pelos polos iguais ( positivo com positivo), eles se repelem.

INTEGRANTES  

ORIENTADOR 
SUNAO KOBAYASHI

EXPOSITORES 
JOÃO PEDRO OLIVEIRA MARTINS 
JOÃO PEDRO SILVA DE OLIVEIRA 
VICTOR OLIVEIRA COSTA DO NASCIMENTO

CJR01 
MÃO BIONICA
Pensando em ajudar as pessoas e o nosso planeta, decidimos 

desenvolver uma prótese 100% reciclável, deixando seu custo 

menor e mais acessível a milhares de pessoas ao mesmo tempo 

que tiramos resíduos ruins da natureza, afinal, essa é nossa casa 

e precisamos cuidar dela, e também temos que tronar mais fácil 

a vida daqueles que precisam de ajuda. O trabalho tem como 

foco a reutilização de materiais e o desenvolvimento de soluções 

na área de bioengenharia. O trabalho consiste em uma mão feita 

com materiais recicláveis, capaz de estender o alcance da mão 

humana e deslocar objetos.

Venha ver nosso projeto e nos ajude a criar um mundo melhor!

INTEGRANTES  

ORIENTADOR 
RAFAEL JOSÉ NAGADO SASAKI

EXPOSITORES 
MATHEUS BARBOSA PINHEIRO 
RAFAEL QUADROS COIMBRA 
REINAN EMÍDIO DA SILVA JUNIOR 
VINICIUS RODRIGUES TERRIN

ENGENHARIA JÚNIOR
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CJR02 
GAMES RECICLÁVEIS
Capaz de colaborar com a preservação do ambiente e 

potencializar o crescimento deste mercado. Para exemplificar 

as possibilidades de reciclagens foram desenvolvidos três 

simuladores de papelão: 

- Funciona através do fio de nylon, para que possa movimentar 

os carrinhos principais e com a ajuda da alavanca faz a pista ser 

movimentada, os dois volantes movimentam os dois carrinhos.

- O guidão serve para jogar movimentando o celular. 

Utilizamos um pedaço de um lápis, para servir como um 

rolamento, e papelão. O app é o Traffic Rider, um jogo de 

moto que tem a opção de jogar

- Simulador de carro para se movimentar, usamos um motor 

elétrico. O app chama-se Dr. Rider, um jogo de carro que tem 

opção para usar o movimento do celular.

INTEGRANTES  

ORIENTADOR 
RAFAEL JOSÉ NAGADO SASAKI

EXPOSITORES 
KAIO HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRO 
LUKAS ABISSOLÔNIO MARTIM GARCIA

ENGENHARIA JÚNIOR

CJR03 
PARQUE DE DIVERSÕES
Os parques de diversões são amados por muita gente, existem 

vários por todo o mundo. Mas não é fácil montar um do 0, 

existe muita engenharia por trás disso tudo, e é sobre isso que 

queremos falar no nosso projeto.

Como objetivo primário o projeto visa aplicar de forma prática os 

conceitos de robótica,  domôtica,  eletricidade vistos em sala de 

aula. E em um segundo momento, apresentar a origem dos parques 

de diversões e curiosidades sobre os brinquedos mais famosos do 

mundo, destinados a entreter pessoas de todas as idades.

Venha ver nosso projeto e venha ver que antes daquele monte 

de diversão dos parques tem muito trabalho e cálculo por trás!

INTEGRANTES  

ORIENTADOR 
BRUNO SERAFIM SOUZA

EXPOSITORES 
MIGUEL AGUIAR FERNANDES 
NICOLAS PINHEIRO SANTOS 
PEDRO HENRIQUE LIMA SANTOS 
RODOLFO AUGUSTO DOS SANTOS VIANA
THIAGO EVANGELISTA DIAS

ENGENHARIA JÚNIOR
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CJR04 
CARRINHO SEGUIDOR DE LINHA
O futuro é hoje! Uma frase muita falada nos tempos modernos, 

mas o que é isso? Isso significa que a tecnologia já está aí pra 

tornar nossa vida cada vez melhor, e a ideia de carros autônomos 

já pode ser implantada. “Como?” você deve se perguntar, e é isso 

que nosso trabalho irá te responder, daremos uma das diversas 

opções que existem para isso se tornar realidade. O projeto visa 

demonstrar como um sistema com sensores ópticos podem 

fazer um veículo seguir um determinado caminho. As aplicações 

deste trabalho são as mais diversas possíveis, como no transporte 

público onde seria possível automatizar os veículos para que eles 

fossem capazes de seguir um percurso pré-definido. 

INTEGRANTES  

ORIENTADOR 
HUGO PEREIRA RAFAEL

EXPOSITORES 
DENNIS BATISTA BARBOSA 
IGOR DE SOUZA 
LUIZ OTÁVIO FERNANDES DA SILVA 
MARCO AURELIO OLIVEIRA ALVES 
MATHEUS NERI DE JESUS

ENGENHARIA JÚNIOR

CJR05 
CARRINHO ÉOLICO
Se fala muito sobre a energia eólica, mas essa energia serve 

para que? A energia eólica é uma das famosas “energias limpas” 

é uma forma de gerar energia sem degradar a natureza, e ela 

pode ser utilizada em diversas coisas, no Brasil já produzimos 

com energia eólica o equivalente a Hidroelétrica de Itaipu, nos 

tornando um pais menos poluente. Pensando nas diferentes 

alternativas de combustíveis sustentáveis, com o objetivo de 

reduzir o CO2 emitido pelos meios de transporte, o trabalho visa 

demonstrar como o vento pode ser utilizado para movimentar 

os veículos. Venha ver nosso trabalho e veja como é importante 

preservar a natureza e como isso não é difícil, só basta querer!

INTEGRANTES  

ORIENTADOR 
HUGO PEREIRA RAFAEL

EXPOSITORES 
DAVI MIGUEL DE JESUS MACHADO 
GABRIEL WILKER MACEDO PEREIRA 
LUIZ HENRIQUE FONSECA BARROS 
PEDRO WILLIAM ALMEIDA SAMPAIO

ENGENHARIA JÚNIOR
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CJR06 
GERADOR DE ELETRICIDADE A VAPOR
O trabalho tem como objetivo demonstrar o funcionamento 

das diferentes usinas presentes no Brasil e as principais 

diferenças entre elas para a geração de energia, bem como as 

suas vantagens e desvantagens, com ênfase nas termoelétricas 

e usinas nucleares. Dessa forma será demostrado na prática 

como gerar energia elétrica através do vapor, onde o resultado 

do experimento será capaz de gerar carga suficiente para 

acender luzes de LEDs.  No projeto, tem-se um gerador 

encaixado numa roda com palhetas de metal, demostrando o 

funcionamento de uma turbina, que será acionada pelo vapor 

produzido por uma panela de pressão. Venha ver nosso projeto 

e aprenda um pouco sobre as diversas formas de gerar energia!

INTEGRANTES  

ORIENTADOR 
RONALDO CÉSAR DA SILVA

EXPOSITORES 
ENZO LUCAS RODRIGUES PEREIRA
HIGOR DA SILVA SIMOES 
MATHEUS MARQUES MIRANDA 
NICKOLAS PORTO DE CARVALHO

ENGENHARIA JÚNIOR

CJR07 
MECANISMO HIDRÁULICO
Nosso projeto visa mostrar formas sustentáveis mecanismos para 

engenharia, nos remetemos a uma das formas “antigas” da engenharia, 

a engenharia hidráulica, com a engenharia hidráulica é possível 

realizar os exercícios da engenharia e preservar nosso planeta que já 

está bem desgastado. O projeto visa demonstrar de forma prática a 

importância e as aplicações da engenharia hidráulica, bem como as 

vantagens desses tipos de mecanismos que não gera qualquer tipo 

de resíduo para o meio ambiente. Para demonstrar o funcionamento 

do sistema hidráulico, o grupo desenvolveu uma escavadeira e um 

guindaste capazes de executar diversos movimentos, de acordo com 

a pressão exercida sobre a água presente dentro de um recipiente.

INTEGRANTES  

ORIENTADOR 
REINALDO DA SILVA SANTOS

EXPOSITORES 
EDUARDO ROCHA 
HENRIQUE DA SILVA SANTOS 
LUCAS ARAÚJO ANDRADE MORAIS 
LUCAS GOMES DA SILVA 
MATHEUS SILVA COSTA

ENGENHARIA JÚNIOR
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CJR08 
VASO INTELIGENTE
O mundo muda a cada dia, a população mundial não para de 

crescer e precisamos de terra para cultivar as frutas e vegetais 

que servem de alimentos. Como fazer isso? Que tal se cada prédio 

pudesse ter uma plantação dentro de si e pudéssemos produzir 

alimento ao mesmo tempo que temos terreno para moradia? Veja 

nosso projeto que te explicaremos como tudo isso é possível! O 

projeto tem a função de facilitar a criação de plantas e vegetais 

em locais domésticos com um sistema de irrigação automático 

no qual, através de um sensor de umidade, a planta será regada 

sempre que a terra estiver com baixa umidade. 

INTEGRANTES  

ORIENTADOR 
HUGO PEREIRA RAFAEL

EXPOSITORES 
DANIEL VIGANO DA SILVA 
GUILHERME FERREIRA SANTANA PEREIRA 
GUSTAVO ESCOBAR VERGARA CARLETTO 
ISAAC NEVES DE ARAUJO 
JEFFERSON VITORIO SODRE

ENGENHARIA JÚNIOR

CJR09 
PORTÃO AUTOMÁTICO
O  Brasil é um local onde não há segurança, o que impossibilita as 

pessoas de poderem ir e vir livremente. Vivemos este paradoxo 

entre a segurança que a própria constituição  garante e a 

insegurança que é visível, especialmente nas cidades de médio e 

grande porte. Isto leva as pessoas a adotarem todo tipo de recurso 

para garantir a própria segurança e da sua família, como blindar 

carros, erguer muros, utilizar cercas elétricas, portões automáticos, 

câmeras de segurança, entre outros. O uso de portões eletrônicos, 

por exemplo, é adotado por muitos como pura conveniência para 

os dias de chuva ou frio, mas também pode ser fundamental como 

estratégia de segurança para evitar roubos. 

INTEGRANTES  

ORIENTADOR 
BRUNO SERAFIM SOUZA

EXPOSITORES 
GUILHERME SANTOS DE OLIVEIRA 
JOAO PEDRO DA SILVA 
JOÃO PEDRO FERRO E SILVA 
JOÃO VICTOR DE JESUS DOS SANTOS 
VITOR PACHECO OMELTTECK

ENGENHARIA JÚNIOR
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CJR10 
CARRINHO MOVIDO A ARDUINO
Quem já montou um Carrinho Arduino ou um Carro Robô com 

certeza se deparou com diversos problemas e barreiras durante 

o processo de desenvolvimento do projeto.. Além dos clássicos 

problemas de incompatibilidade física, nos deparamos com 

diversos problemas durante o processo de desenvolvimento que no 

fim passam por despercebidos e que merecem sua devida atenção, 

seja na alimentação dos equipamentos ou na compatibilidade 

existente entre os mesmos. Para quem deseja desenvolver um 

Carrinho Arduino, as três opções mais recorrentes são pelo 

desenvolvimento de carrinhos seguidor de linha através de sistemas 

de reconhecimento infravermelho, carrinhos independentes com 

sistema de reconhecimento por sensor ultrassônico e por fim, os 

carrinhos controláveis através de dispositivos de comando externo.

ENGENHARIA JÚNIOR

INTEGRANTES  

ORIENTADOR 
BRUNO SERAFIM SOUZA

EXPOSITORES 
ADRIANO PIRES CARDOSO 
CAIQUE TATIBANA GARCIA RAMOS 
GUSTAVO FERREIRA DA MATA SANTOS 
NICOLAS AMORIM COLAÇO

CJR11 
MINI BOBINA DE TESLA
Bobina de Tesla, que foi criada por Nikola Tesla por volta de 1890, é 

um transformador ressonante capaz de produzir tensões altíssimas a 

uma elevada frequência. Há várias maneiras de construir uma Bobina 

de Tesla. Este equipamento, que requer dois circuitos básicos, é mais 

comumente composto por um transformador com núcleo de ar, 

um capacitor primário, um centelhador, uma bobina primária e uma 

bobina secundária. O funcionamento se dá da seguinte maneira: o 

transformador carrega o capacitor e aumenta a tensão da rede, que 

é transferida para um centelhador que descarrega sobre a bobina 

primária. Esta bobina é montada próxima à base da bobina secundária 

que é ligada a terra. Os dois circuitos precisam ser ajustados para 

ressonar na mesma frequência.

INTEGRANTES  

ORIENTADOR 
RAFAEL JOSÉ NAGADO SASAKI

EXPOSITORES 
GABRIEL MAGELA XAVIER BARBOSA 
IGOR MEDEIROS DE OLIVEIRA 
JOÃO LUCAS MORENO DE ALBUQUERQUE 
LUCAS MIRANDA SILVA 
MIGUEL SOUSA DE JESUS

ENGENHARIA JÚNIOR
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CJR12 
BENGALA COM SENSOR
A bengala eletrônica criada por pesquisadores da Faculdade de 

Engenharia Eletrônica da Fundação Educacional Inaciana - FEI 

pode ser muito útil para quem não enxerga ou tem pouca visão, 

pois indica os obstáculos durante a locomoção.  Ao identificar 

obstáculos à frente, a bengala emite um sinal sonoro. Quanto mais 

próximo estiver o objeto, menos intervalos entre os sinais. Um 

protótipo de baixo custo do aparelho, de manuseio bem simples, 

já foi desenvolvido. Testada por um deficiente visual, a bengala 

demonstrou ser muito segura, pois tem alcance maior que o de 

uma bengala comum. O engenheiro eletrônico Mário Kawano, 

orientador do projeto, informa que o dispositivo tem o tamanho 

de um telefone comum, e é possível diminuí-lo ainda mais. 

INTEGRANTES  

ORIENTADOR 
BRUNO SERAFIM SOUZA

EXPOSITORES 
GUILHERME SOARES DE ALMEIDA 
GUSTAVO CABRAL DE MOURA 
HUGO ROMANO VENTURA LUCRECIO 
MATHEUS JESUS PENNA RIBEIRO

ENGENHARIA JÚNIOR

CJR14 
CARRINHO ELETRÔNICO
Com o avanço da tecnologia, o Veículo elétrico é um tipo de veículo 

que utiliza propulsão por meio de motores elétricos. É composto por 

um sistema primário de energia, uma ou mais máquinas elétricas e 

um sistema de acionamento e controle de velocidade ou binário. Os 

veículos elétricos fazem parte do grupo dos veículos denominados 

zero emissões, que por terem um meio de locomoção não poluente 

não emitem quaisquer gases nocivos para o ambiente, nem emitem 

ruído considerável, uma vez que motores elétricos são mais 

silenciosos que motores de combustão interna. Venha ver nosso 

projeto e aprenda de forma extremamente divertida um pouco 

sobre engenharia, tecnologia e sustentabilidade!

INTEGRANTES  

ORIENTADOR 
RONALDO CÉSAR DA SILVA

EXPOSITORES 
ALYSSON NERES BARBOSA 
GUSTAVO VIEIRA VIANA 
LEANDRO PEREIRA SARAIVA 
LUCAS DAVI DA SILVA LIMA 
PEDRO HENRIQUE MOURA LOUREIRO

ENGENHARIA JÚNIOR
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CJR15 
ESCAVADEIRA
Tempo é dinheiro, e pensando nisso desenvolvemos um projeto 

para tornar o trabalho em obras mais rápido e prático, o que 

automaticamente o torna mais barato, ou seja, é bom para todos! 

Com o objetivo de aumentar a praticidade e automação em muitas 

obras, o projeto consiste em aprimorar uma escavadeira Hidráulica 

para que ela possa ser controlada pelo Bluetooth do celular. Para 

o seu desenvolvimento foram utilizados os seguintes materiais:  

placa de Arduino, seringas, madeira, caninho de aquário, bisnaga 

de tinta misturado com água, motores dc com caixa de redução, 

cantoneiras, conector de bateria, pilhas, fios, parafusos, porcas, 

arruelas, Arduino e relês. Venha ver nosso projeto!

INTEGRANTES  

ORIENTADOR 
BRUNO SERAFIM SOUZA

EXPOSITORES 
DAVI COSTA DOS SANTOS 
JOÃO VITOR DOS SANTOS ARAUJO 
KAIKE SANTOS BRITO

ENGENHARIA JÚNIOR

CJR16 
HELICÓPTERO DE GARRAFA PET
A geração de resíduos é um mal para todo o planeta, e o Brasil é 

um gigantesco criador de lixo, infelizmente nossa população não 

se conscientizou em relação a isso e precisamos que isso mude, 

pensando nisso desenvolvemos nosso projeto. Em 2014 o Brasil gerou 

cerca de 80 milhões de toneladas de lixo, pensando em resolver esse 

problema, nosso grupo tem como objetivo conscientizar a população 

quanto a importância da reciclagem, estimular a criatividade e 

ensinar conceitos básicos sobre circuito elétrico, o grupo desenvolveu 

um helicóptero elétrico de brinquedo. Criando brinquedos recicláveis 

as gerações futuras irão crescer com o pensamento de que reciclar é 

fundamental, assim teremos um mundo cada vez melhor!

INTEGRANTES  

ORIENTADOR 
RAFAEL JOSÉ NAGADO SASAKI

EXPOSITORES 
ANDRÉ MATHEUS AQUINO DA COSTA 
GUILHERME DO NASCIMENTO LIMA 
HENRIQUE LOBO CARVALHO 

ENGENHARIA JÚNIOR



5150

CI
ÊN

CI
AS

CIÊN
CIAS

CJR17 
LI-FI
A internet no mundo moderno é indispensável, e pensando 

nisso a ciência desenvolveu uma forma de gerar Wi-Fi via 

luz, o Li-Fi, gastando menos espaço físico pois não necessita 

de modem, tornando uma internet barata e que gasta menos 

espaço fisico. 

Já pensou em se conectar à Internet através da luz?

 Essa é a proposta do Li-Fi - ou ‘Light Fidelity’ , uma tecnologia 

que utiliza ondas de luz como sistema de conexão e promete 

produzir velocidades de até 150 Mbps com apenas uma 

lâmpada de LED equipada com um processador de sinal. Ficou 

curioso? Conheça mais visitando o nosso projeto.

Venha prestigiar nosso projeto!

INTEGRANTES  

ORIENTADOR 
VINICIUS MATOS DE OLIVEIRA

EXPOSITORES 
MARCOS ANTONIO DOS REIS FILHO 
PEDRO FURTADO SILVA 
PEDRO VÍCTOR ALVES DE OLIVEIRA

ENGENHARIA JÚNIOR

CJR19 
MÃO ROBÓTICA 
Já pensou como funciona nosso cérebro quando fazemos 

determinados movimentos? Pensando nisso desenvolvemos 

nosso projeto. O objetivo desse projeto foi desenvolver uma 

mão com um grau de habilidade para cada dedo, capaz de imitar 

alguns movimentos da mão humana. O controle de movimento 

da mão é feito remotamente através de um celular.  Ele enviará 

um sinal para o Arduino que processa e transmite  um sinal de 

controle para um conjunto de cinco servo-motores, responsáveis 

pelos movimentos da mão. Assim podemos ter uma noção de 

forma simples de como funcionam as mensagens enviadas pelo 

nosso cérebro. Incrível não é mesmo? Se ficou curioso não perca 

essa oportunidade e veja nosso projeto na FeCEAP!

INTEGRANTES  

ORIENTADOR 
GILSON EDUARDO FERREIRA

EXPOSITORES 
CARLOS EDUARDO RENZO ALCANTARA 
GUILHERME GONÇALVES FELIX 
JOÃO OTÁVIO DOMINGOS CRISPIM 

ENGENHARIA JÚNIOR
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CJR20 
CASA MODERNA
A geração de energia limpa é um tema muito em pauta nos tempos 

modernos, afinal, nosso mundo está cada vez mais desgastado, e 

pensando nisso desenvolvemos nosso projeto.

O projeto consiste em uma casa moderna, capaz de utilizar a 

energia eólica, energia gerada a partir da força do vento, para 

acender as luzes elétricas, representadas pelos LEDS neste 

trabalho. Outra funcionalidade disponível, e que será apresentada, 

é a automatização das luzes, que podem ser controladas através 

do celular. Para que seja possível exercer essa função, foi utilizado  

Arduino e um módulo bluetooth. Afinal se todas as casas tiverem 

sua energia gerada de forma limpa teremos um mundo mais 

limpo e uma natureza melhor para as futuras gerações.

INTEGRANTES  

ORIENTADOR 
BRUNO SERAFIM SOUZA

EXPOSITORES 
DARLAN RODRIGUES GUIMARAES 
FABIO BARBOSA ALCÂNTARA JUNIOR 
RICARDO DE ARAUJO KUMAKURA FILHO

ENGENHARIA JÚNIOR

CJR21 
CIDADE INTELIGENTE 
Os tempos mudam e a todo momento a ciência aparece com 

alternativas para podermos ter um mundo melhor e mais 

sustentável, principalmente em grandes centros urbanos. 

Pensando em criar “cidades inteligentes” desenvolvemos nosso 

projeto, já pensou existir prédios que são plantações? Carros que 

andam sozinhos? ônibus que andam por cima dos carros? Tudo 

isso são conceitos de cidade inteligente. Cidades inteligentes são 

uma realidade que pode até parecer um pouco distante, mas o 

seu conceito está evoluindo rapidamente e desponta-se como um 

caminho a ser seguido no desenvolvimento de centros urbanos 

em todo o mundo. Ficou curioso? Quer saber como vão ser as 

cidades no futuro? Então venha ver nosso projeto!

INTEGRANTES  

ORIENTADOR 
RONALDO CÉSAR DA SILVA

EXPOSITORES 
ANDRÉ LUIZ JESUS MARTINS 
DERYCK LUIZ SILVA 
LUCAS DE OLIVEIRA VALADÃO 
VITOR GOMES MARTINS 
VITOR HUGO SILVA COSTA 

ENGENHARIA JÚNIOR



5554

CI
ÊN

CI
AS

CIÊN
CIAS

CJR23 
JANELA ANTI-INSETOS
No começo do ano as temperaturas sobem e a incidência de 

doenças como dengue e febre amarela, que são causadas por 

mosquitos, é alta. Além dos problemas de saúde transmitidos, há 

também incômodo causado por esses insetos, principalmente 

durante o período noturno. O projeto tem como objetivo oferecer 

uma solução para esse problema, principalmente para regiões 

com alto índice das doenças apresentadas ou próximas de 

matas, lagos e rios.  Foi desenvolvida uma janela equipada com 

um sensor ultrassônico, que capta a presença de acordo com a 

distância, capaz de borrifar um liquido de forma automática para 

matar o mosquito. Venha ver nosso projeto na FeCEAP!

INTEGRANTES  

ORIENTADOR 
VINICIUS MATOS DE OLIVEIRA

EXPOSITORES 
GABRIEL GALDINO DA SILVA 
GUSTAVO SILVA DE ALMEIDA 
LUCAS RODRIGUES DELFINO 
LUIS FERNANDO MENEZES ZAMPAR 
PEDRO FERNANDES CAMPANHA

ENGENHARIA JÚNIOR

CJR24 
WATER CONTROL 
A água é fonte da vida. Não importa quem somos, o que fazemos, 

onde vivemos, nós dependemos dela para viver. No entanto, por 

maior que seja a importância da água, as pessoas continuam 

poluindo os rios e destruindo as nascentes, esquecendo o quanto 

ela é essencial para nossas vidas. A água pode veicular várias 

enfermidades e, dependendo de suas condições, servir como polo 

para a reprodução de vetores como Aedes aegypti e reservatórios 

de doenças para parasitas que causam a esquistossomose. Dessa 

forma, o projeto visa apresentar a importância de se ter um bom 

controle e oferecer meios para que se garanta a qualidade de um 

dos bens mais preciosos do planeta.

INTEGRANTES  

ORIENTADOR 
BRUNO SERAFIM SOUZA

EXPOSITORES 
CLAUDIO GABRIEL SANTOS PICININ 
HELENO VITOR MATOS LEITE 
LUCAS BELIZARIO DA SILVA OLIVEIRA 
PEDRO HERNANDES DE OLIVEIRA 
PEDRO MARCIO DA CRUZ BUENO DE SOUZA

ENGENHARIA JÚNIOR
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CJR25 
PAC MAN HIDRÁULICO
O objetivo do projeto é demonstrar de forma lúdica e prática o 

funcionamento da engenharia hidráulica e a sua importância. 

Para tanto, foi adaptado um jogo clássico ‘PACMAN’, no qual 

o objetivo do jogador é recolher todas as pastilhas do labirinto 

para passar de fase.   Como funciona: Quando é exercida uma 

pressão num ponto de um líquido, essa se transmite a todos 

os pontos do líquido. Esses fatos são explicados pelo princípio 

de Pascal , os acréscimos de pressão sofridos por um corpo de 

um líquido são transmitidos integralmente a todos os pontos 

do líquido e das paredes do recipiente onde este está contido.

INTEGRANTES  

ORIENTADOR 
GILSON EDUARDO FERREIRA

EXPOSITORES 
IURI CRUZ DOS SANTOS 
JOÃO VITOR SILVA SOUZA 
YGOR FRANÇA DE LIMA

ENGENHARIA JÚNIOR

CJR26 
TUBO DE RUBENS 
Consiste de um tubo com vários furos em linha na parte superior e 

um alto falante em uma de suas extremidades. O tubo é preenchido 

com gás de cozinha e aceso, o alto falante é ligado criando ondas 

de pressão dentro do tubo. As regiões com maior pressão vão 

apresentar uma chama maior e as de menor pressão uma chama 

menor. Se a freqüência do alto falante coincidir com a freqüência 

de vibração natural do tubo vamos visualizar um padrão estático 

(ondas estacionárias), senão visualizaremos um padrão dinâmico.

Se usarmos musicas, com variação constante na freqüência usada, 

as chamas começarão a dançar conforme a musica!

INTEGRANTES  

ORIENTADOR 
REINALDO DA SILVA SANTOS

EXPOSITORES 
MATHEUS DE OLIVEIRA BARBOSA 
NATHAN SILVA MACHADO 
ROBSON JUNIOR LISBOA DE SOUZA

ENGENHARIA JÚNIOR
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CIELO CÓD
SAQUEI! - O APP DOS NEGÓCIOS
QUAL O FUTURO DOS MEIOS DE PAGAMENTOS?
BIO SMART
PAGAMENTO VOCAL
CARTÃO, PRA QUÊ?
FONE TRADUTOR
PAGAMENTO FACIAL
CARRINHO QUE SOBE ESCADAS
LOCOMOTIVA ZÉSINHO
CHUVEIRO INTELIGENTE
MOVIMENTE COM A MENTE
VAMOS JOGAR? | INTRODUÇÃO A CISCO
UTILIZAÇÃO DE ENERGIA RENOVÁVEL
SENSOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA NA WEB
DETECTOR DE ENCHENTE
RPG
JOGO 2D
OBJETO SENSORIAL DE PROXIMIDADE
FAÇA DA SUA CASA O SEU AMBIENTE DE TRABALHO
MED EXPRESS
INTRODUÇÃO À REDES
VOCÊ SE SENTE SEGURO?
CONTROLE SUA ROTINA
CAIXA DE SOM ECONOMICA
BONÉ TECNOLÓGICO
MONITOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA - ECG
SISTEMA DE SEGURANÇA A LASER
C.R.I - CADEIRA DE RODAS INTELIGENTE 
APP DA SAÚDE
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TC01 
CIELO CÓD 
O dia é curto para fazer tudo que precisa? É horrível ir ao 

supermercado e ficar muito tempo na fila né? Nosso projeto 

visa tornar seu dia mais fácil, veja! Juntando a facilidade dos 

smartphones em todo mundo e o uso rotineiro dos cartões de 

crédito, o nosso grupo visou melhorar e otimizar os meios de 

pagamento. O aplicativo Cielo Cód. que desenvolvemos tem 

como finalidade melhorar e facilitar as formas de pagamentos 

online, trazendo uma forma inovadora de fazer compras que não 

necessita de cartões nem códigos de barras. Com esse projeto 

tentamos tornar tarefas diárias como a ida ao supermercado ou 

ao shopping mais rápida e fácil.

TC02 
SAQUEI! - O APP DOS NEGÓCIOS
O SAQUEI - O APP DOS NEGÓCIOS é um aplicativo voltado 

para o mundo do business, tem por objetivo principal orientar 

pessoas a gerenciar suas finanças, no qual tem-se duas opções 

de modo de uso: consumidor e vendedor. Dentre esses modos 

podemos citar as seguintes funções: *Consumidor: Controle 

de finanças; Dicas de poupança; Mapa dos negócios; Carteira 

virtual *Vendedor: Controle de finanças; Dicas de gerenciamento; 

Controle de estoque; Recarga virtual. O diferencial do APP para 

os concorrentes, é justamente a utilização do QR code como um 

meio de pagamento mais viável, pois é armazenado o ‘‘dinheiro 

virtual” na carteira do usuário, onde é possível efetuar pagamentos 

mais rápidos, seguros e eficazes. 

INTEGRANTES  

ORIENTADOR 
RAFAEL JOSÉ NAGADO SASAKI

EXPOSITORES 
CARLOS EDUARDO DA SILVA PEREIRA 
DAVSON DA SILVA ALCANTARA 
GABRIEL SANTOS LIMA 
NICOLAS SOUSA SILVA FERREIRA 
VINICIUS JESUS DOS SANTOS

INTEGRANTES  

ORIENTADOR 
VINICIUS MATOS DE OLIVEIRA

EXPOSITORES 
LUCAS SOARES RODRIGUES 
LUIZ FELIPE DOS SANTOS 
LUIZ MATHEUS CORDEIRO DE SOUZA 
RENAN AUGUSTO DA SILVA 
WELLINGTON LIRA DE MELO
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INTEGRANTES  

ORIENTADOR 
ADRIANO DE OLIVEIRA COTA

EXPOSITORES 
ANTONIO EUSTAQUIO RIBEIRO DE AMORIM JUNIOR 
DANIEL SILVA DOS SANTOS 
JUAN FELIPE SANTANA SILVA

TC03 
QUAL O FUTURO DOS MEIOS DE 
PAGAMENTOS?
Com o crescimento dos Smartphones no Brasil de 17% em 

relação ao ano passado, hoje temos mais aparelhos ativos que 

habitantes, com o número passando 220 milhões de celulares 

em uso. Com a popularização desta tecnologia, podemos fazer 

proveito das portas que este empoderamento tecnológico 

traz, uma delas é o Qr Code que é uma tecnologia que codifica 

informações em pictogramas que podem ser lidos por câmeras 

de celulares como meio de pagamento de compras, sistema 

que elimina a necessidade de máquinas leitoras de cartões, 

revolucionara os meios de pagamentos existentes e eliminara 

os cartões e facilitara na agilidade e praticidade que todo 

morador de cidade grande precisa.

TC04 
BIO SMART 
Nosso projeto tem como objetivo principal facilitar os meios de 

pagamentos através da biometria. Desta forma, os usuários teriam 

maior segurança e facilidade, pois muitas pessoas andam com a 

senha de seu cartão anotadas em pedaços de papel ou no celular.

Nossa ideia é eliminar esse erro através da biometria, já existe a forma 

de cartão por aproximação do Smartphone ou seu smartwatch, 

porém ainda dependem de senhas e nosso projeto eliminaria isso 

facilitando ainda mais os meios de pagamento. Venha ver nosso 

projeto, e quem sabe no futuro você não veja nossa ideia disponível 

para todas as pessoas? É a FeCEAP sempre inovando!

INTEGRANTES  

ORIENTADOR 
VINICIUS MATOS DE OLIVEIRA

EXPOSITORES 
GUILHERME PESSOA MARIANO 
GUSTAVO SANCHEZ DE SOUZA OLIVEIRA
VINICYUS PESSOA DE OLIVEIRA 
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INTEGRANTES  

ORIENTADOR 
VINICIUS MATOS DE OLIVEIRA

EXPOSITORES 
CAIO SUZANO DA SILVA 
GABRIEL DA SILVA SOUSA 
GABRIEL GOMES MARTINS 
JOSE ROBERTO NASCIMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR
MARCOS PAULO RODRIGUES BARBOSA

TC05 
PAGAMENTO VOCAL
O Voice Payments consiste em um aplicativo que permite ao 

cliente efetuar pagamentos diretamente da sua conta bancária 

a qualquer momento. Um diferencial do aplicativo é a maneira 

pela qual ele efetua seus pagamentos: com auxílio da voz. Como 

o mesmo terá acesso diretamente a sua conta bancária no 

momento do pagamento, o único limite contido na transação 

será o próprio saldo presente na conta dele. Então, é o oposto 

dos cartões de crédito convencionais já que sua conta bancária 

fica anexada ao registro do usuário no aplicativo. O consumidor 

fala no aplicativo o valor que deverá ser pago e será gerado um 

QR Code que contém o valor dito.  O código gerado será lido 

pelo aplicativo do vendedor e após isso o procedimento do 

pagamento se concluirá.

TC06 
CARTÃO, PRA QUÊ? 
Você já imaginou um mundo sem cartões de crédito, onde 

poderíamos pagar e gerenciar nosso dinheiro de uma outra 

forma? Isso é o que queremos proporcionar com o projeto ‘Cartão, 

Pra Quê?’, que consiste na ideia de pagar e gerenciar dinheiro 

utilizando o nosso dedo, a partir das nossas digitais. Diversos 

smartphones da atualidade já possuem suporte à biometria, o que 

nos permitiria o pagamento em casa, pelo próprio celular e sem a 

necessidade de números de cartão. E não é preciso se preocupar 

com digitais iguais, pois as chances de uma pessoa possuir a 

mesma digital de outra pessoa é de 1%. Venha ver nosso projeto! 

INTEGRANTES  

ORIENTADOR 
AUGUSTO NUNES DE PAULA

EXPOSITORES 
GUILHERME DE SOUZA MOURÃO RESENDE
GUSTAVO SANTOS DE OLIVEIRA 
KAIKY RYAN DE SOUZA SILVA 
SAVIO SIMONCELES DE OLIVEIRA 
YURI TORRES DA COSTA FRANÇA
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INTEGRANTES  

ORIENTADOR 
FERNANDO SANTOS NITZSCHE

EXPOSITORES 
GABRIEL FRÓIS DA SILVA 
GUSTAVO PINHEIRO DE OLIVEIRA 
LUIZ GUILHERME CUNHA FACUNDO 
MATHEUS DE SOUZA LIMA 
VICTOR PEDRO BECCARE

TC07 
FONE TRADUTOR
Nosso trabalho tem como foco auxiliar em comunicações 

entre estrangeiros e um atendente de um comércio, ele 

possui aplicativos, dos quais um será utilizado pelo celular 

e o outro pela Lio. A Lio é a nova máquina da Cielo, uma 

nova tecnologia que eles possuem. Uma máquina que tem 

capacidade de baixar aplicativos, pois ela tem um sistema 

Android. Nosso aplicativo na Lio é somente um tradutor 

para que haja uma facilidade na comunicação entre o 

lojista e o cliente. Já o do celular, além de ter o tradutor, ele 

possui a parte do mapa, que mostrará locais que possuem 

a Lio, além de ter o cardápio de cada local. Ele possui mais 

de 15 idiomas disponíveis para a tradução.

TC08 
PAGAMENTO FACIAL 
Através de características que são únicas para cada pessoa a 

biometria se mostra bastante eficaz em termos de segurança. 

Esse tipo de tecnologia apesar de ter um ar futurista, não é apenas 

parte dos filmes de ficção científica, ela já está inserida em nossa 

sociedade, um exemplo claro é a presença da biometria nos 

smartphones o que abre a possibilidade da tecnologia estar ao 

alcance de grande parte das pessoas e ser explorada por empresas 

que querem aumentar a segurança dos seus serviços. Como cada 

indivíduo é único a identificação através de características físicas 

ou comportamentais tem se mostrado eficaz.

INTEGRANTES  

ORIENTADOR 
MARCOS FERNANDO DE MELO

EXPOSITORES 
BRENO SILVA DOS SANTOS 
FERNANDO JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA 
IGOR DE JESUS ROCHA 
JOÃO VICTOR DA SILVA
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INTEGRANTES  

ORIENTADOR 
RICARDO MARCELO SLUSSAREK

EXPOSITORES 
ARTHUR RAMOS MUNIZ 
DIEGO DE OLIVEIRA GOMES 
DIOGO DE OLIVEIRA GOMES 
GABRIEL COLETTO SILVA 
GEVERTON BENEVENUTO DA COSTA

TE01 
CARRINHO QUE SOBE ESCADAS
Com cada vez menos espaço em grandes centros urbanos, mais 

prédios estão sendo construídos para comportar o número de 

habitantes e empresas que crescem cada dia mais, e com tudo 

isso, consequentemente o número de escadas vem aumentando, 

sendo necessário a implementação de elevadores para o fácil 

acesso a todos os públicos. Mas nem todo edifício consegue 

ter um elevador devido aos seus altos custos, pensando nisso 

criamos um carrinho de mão dobrável feito em alumínio super-

resistente para transporte de cargas e compras. Esse carrinho 

tem um diferencial, você pode subir escadas facilmente com ele, 

ele tem 3 rodas de cada lado, com um sistema que faz as rodas 

girarem de acordo com os degraus que você sobe.

ENGENHARIA

TE03 
LOCOMOTIVA ZÉSINHO 
Com o dia a dia cada vez mais corrido e cheio de afazeres, acabamos 

não tendo tempo para todas as tarefas rotineiras, como a limpeza 

de casa. Pensando nisso, desenvolvemos a Locomotiva Zésinho, 

que consiste em um aspirador automático que limpa a sujeira do 

chão de forma automática, sem a necessidade de um humano por 

trás dela, mantendo o ambiente limpo e a um custo mais baixo 

que uma faxineira. Além da Locomotiva Zésinho limpar, ela foi 

construída para entreter quem ver ela limpando, pois seu andar 

é semelhante ao de uma locomotiva, deixando ela mais divertida 

que um simples robô aspirador. Venha ver nosso projeto!

INTEGRANTES  

ORIENTADOR 
RAFAEL JOSÉ NAGADO SASAKI

EXPOSITORES 
ANDRE LUIS CAVALCANTE DOS SANTOS 
GABRIEL DOS SANTOS QUEIROZ 
LUAN TOBIAS MOURA DA SILVA 
RODRIGO NASCIMENTO DOS SANTOS 
VICTOR COLAÇO VICENTE

ENGENHARIA
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INTEGRANTES  

ORIENTADOR 
AUGUSTO NUNES DE PAULA

EXPOSITORES 
FELIPE DRAGVA DA SILVA 
GABRIEL ASAFE MARCONDE DE ASSIS 
GABRIEL BORGES DOS SANTOS 
VINICIUS FIGUEREDO LOPES 
WILLER MATTOS

TE04 
CHUVEIRO INTELIGENTE
Se tornando cada vez mais popular, a internet das coisas traz 

consigo a proposta de automatizar e integrar todos os aparelhos 

eletrônicos de sua residência. Seguindo esta onda tecnológica, 

nosso grupo teve a ideia de traze-la para o chuveiro elétrico. Ele 

calcula o gasto de água e de energia durante o banho, e ainda dá 

uma nota geral sobre a ducha, informando o tempo decorrido e 

uma projeção de custo mensal. O equipamento também possui 

um sistema que permite escolher a temperatura da água e o 

tempo máximo de banho programados para até cinco pessoas 

por meio de um controle remoto. Para ajudar a monitorar o 

período com a ducha ligada, o aparelho emite avisos sonoros a 

cada três minutos.

ENGENHARIA

TE05 
MOVIMENTE COM A MENTE 
Já pensou em movimentar as coisas somente com om poder da 

mente? Assim como os mágicos da TV fazem, isso é possível, 

mas calma isso não é magia, é CIÊNCIA! E nosso projeto trata 

especificamente sobre isso. Um projeto de interface Cérebro-

Computador, BCI, do inglês Brain-Computer Interface, que 

consiste em um canal de comunicação entre indivíduo e máquina, 

possibilitando a transmissão de intenções de um usuário ao meio 

externo, sem o uso dos meios convencionais (teclados, mouses, 

telas sensíveis etc.). E quem sabe no futuro não possamos 

movimentar tudo com a força da mente! Até tarefas do dia a 

dia como dirigir, usar o computador, escovar os dentes, tudo é 

possível com a ciência!

INTEGRANTES  

ORIENTADOR 
AUGUSTO NUNES DE PAULA

EXPOSITORES 
BRENO DOS SANTOS SILVA 
CAIO FERNANDO MOTTA DE SOUZA 
LUIZ FELIPE DE SOUZA ZORZETTE SILVA 
RAFAEL DE MELLO DANA GIL

ENGENHARIA
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INTEGRANTES  

ORIENTADOR 
ANDERSON FERREIRA DE LIMA

EXPOSITORES 
ADAILTON RIQUELMI DE OLIVEIRA BITENCOURT 
GIOVANNI PAIVA BERTHOLET SEPULVEDA 
GUILHERME DE SOUZA PESSOA 
KEVIN CORREIA DE JESUS 
RAISSON ABRANTES DE SOUSA

TE06 
VAMOS JOGAR? | INTRODUÇÃO A CISCO
A mecânica do jogo é por rodadas, o limite de cartas que cada jogador 

pode jogar por rodada é de 4 cartas, ele pode colocar as cartas no 

centro da mesa para prejudicar a rede de outro jogador.  Para isso 

no jogo tem as cartas de sabotagem, para impedir o progresso de 

outro, mas toda carta de sabotagem, tem uma proteção para que 

o jogador não seja sempre prejudicado.  Cada jogador começa com 

7 cartas, depois as cartas de objetivo serão colocadas no centro da 

mesa, cada carta de objetivo tem uma rede para que os jogadores 

montem, sendo algumas fáceis e outras difíceis, cada carta de 

objetivo tem um número de pontos de 1 a 5, , jogo acaba quando 

um jogador completar 3 de 6 objetivos, a rodada termina e todos os 

jogadores vão contar quantos pontos eles fizeram, aquele que tiver 

o maior número de pontos ganha a partida. 

ENGENHARIA

TE07 
UTILIZAÇÃO DE ENERGIA RENOVÁVEL  
Energia renovável é toda energia que é obtida através de recursos 

como o sol, o vento, a chuva, as marés e energia geotérmica. É 

importante notar que nem todo recurso natural é renovável, por 

exemplo, o urânio, carvão e petróleo são retirados da natureza, 

porém existem em quantidade limitada. Em 2008, cerca de 19% do 

consumo mundial de energia veio de fontes renováveis, com 13% 

provenientes da tradicional biomassa, que é usada principalmente 

para aquecimento, e 3,2% a partir da hidroeletricidade. Novas 

energias renováveis pequenas hidrelétricas, biomassa, eólica, solar, 

geotérmica, biocombustíveis e evaporação de corpos hídricos 

representaram outros 2,7% e este percentual está crescendo muito 

rapidamente. E para explicar como ela funciona, nosso trabalho vai 

mostrar as diferenças, vantagens e desvantagens de cada uma.

INTEGRANTES  

ORIENTADOR 
ALEF JESUS DE SOUZA

EXPOSITORES 
HENRIQUE SILVA AMARAL 
LUCAS PEREIRA DE JESUS SANTANA 
MARCO AURÉLIO DE CARVALHO ALVES 
RYAN SANTOS GOIS 
THOMAS LEITE ALVES

ENGENHARIA
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TE10 
SENSOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA 
NA WEB  
Com o stress e a correria do dia a dia das grandes metrópoles, 

aumentam o número de pessoas com problemas cardíaco, mas em 

alguns casos as pessoas que sofrem dela não sabem. Com o nosso 

sensor de frequência cardíaca você pode monitorar seu batimento 

cardíaco pela web. Ele é medido por luzes que monitoram alterações 

em seu fluxo sanguíneo. Uma luz acende sobre a parte superior do 

seu pulso e ilumina as veias capilares que ficam um pouco abaixo 

da pele, detectando alterações no reflexo da luz. O desempenho do 

sensor de frequência cardíaca não é afetado pela porcentagem de 

gordura corporal ou por pelos do corpo.

INTEGRANTES  

ORIENTADOR 
BRUNO SERAFIM SOUZA

EXPOSITORES 
FILIPE ALVES BRAGA ROSA 
JOÃO VICTOR PEIXOTO JACINTO DIAS 
JOÃO VITOR COSTA DA SILVA 
LUIZ VINICIUS DOS SANTOS

ENGENHARIA

INTEGRANTES  

ORIENTADOR 
VINICIUS MATOS DE OLIVEIRA

EXPOSITORES 
GUSTAVO HENRIQUE GERALDO 
HENRIQUE JOSÉ DA SILVA 
ISAIAS LUCAS CORREIA SILVA 
VITOR OKIMURA DOS SANTOS 
YAN ARAÚJO MACEDO

TE12 
DETECTOR DE ENCHENTE
As enchentes representam um problema muito sério para o Brasil, 

nas metrópoles chega a ser algo comum, pois, o grande fluxo de 

pessoas gera muitos resíduos que sem um saneamento decente 

entopem os esgotos que transbordam nas ruas, e além de causar 

grandes prejuízos econômicos elas põem em risco a vida de muitas 

pessoas que podem contrair doenças ou morrer afogadas. O 

nosso projeto consiste em um detector de enchente que detecta 

e avisa previamente sobre o risco de enchentes, tornando possível 

ao governo ou empresas privadas se prepararem ou evitarem as 

enchentes, evitando grandes catástrofes. Venha ver nosso projeto, 

e veja como é possível diminuir os prejuízos causados por essa 

catástrofe urbana.  
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TI01 
RPG  
Os vídeo games tomaram conta da atenção de milhões de 

pessoas em todo o mundo a décadas, por ser um passa tempo 

muito divertido, e quem nunca quis criar seu próprio vídeo game 

ou computador e se divertir por horas? É disso que vamos falar 

em nosso trabalho e te mostrar um que nós mesmo criamos.

Parece muito difícil e caro? Em um primeiro momento esse 

desafio parece algo impossível, mas não é, e iremos te mostrar 

como é fácil através do Game Maker. Criamos um jogo com o 

total de 3 fases e você poderá entender como ele foi feito, jogar 

e se divertir. Venha ver nosso projeto e se divertir!

INTEGRANTES  

ORIENTADOR 
ALEF JESUS DE SOUZA

EXPOSITORES 
DIEGO REIS DE MAGALHÃES 
GUSTAVO COSTA SILVA

TI03 
JOGO 2D  
Nos dias atuais os jogos de fliperama, que foram febre a partir 

do ano de 1978 com a criação de um famoso jogo da época 

Space Invaders, não são mais unanimidades no mundo dos 

games, a tecnologia avançou e jogar games se tornou tão fácil 

que não é necessário nem sair do sofá. O projeto visa retratar e 

reproduzir um jogo de muito sucesso dos anos 80 por meio da 

ferramenta Game Studio 2, o jogo desenvolvido é representado 

pelo personagem Veigar do famoso jogo League of Legends em 

uma versão alternativa para fliperama. Se você é apaixonado por 

games e tem saudade da saudosa época dos fliperamas venha 

conhecer nosso projeto e relembrar essa época!

INTEGRANTES  

ORIENTADOR 
ALEF JESUS DE SOUZA

EXPOSITORES 
FELIPE NOVAES AMORIM RODRIGUES 
HUGO ALVES CORREA 
JOÃO HENRIQUE CAVALCANTE DOS SANTOS
VITOR ALVES CORREA
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INTEGRANTES  

ORIENTADOR 
BRUNO SERAFIM SOUZA

EXPOSITORES 
GUSTAVO MAIA DA SILVA 
JOÃO VICTOR DE AQUINO SANTOS 
LEONARDO OLIVEIRA GONÇO 
LUIGI OLIVEIRA GONÇO 
VICTOR VILARIM NOGUEIRA DE ARAÚJO

TI04 
OBJETO SENSORIAL DE PROXIMIDADE
Os sensores de proximidade ou presença são dispositivos usados 

para detectar, sem qualquer tipo de contato físico, a presença ou 

ausência de objetos. Emitindo, constantemente, um campo ou 

um feixe de radiação eletromagnética, o sensor de proximidade 

detecta mudanças no campo e emite um sinal de retorno, podendo 

ser usado para diversas coisas, como aparelhos de segurança ou 

bengalas para deficientes visuais. Os sensores de proximidade 

podem ter alta confiabilidade e longa vida útil devido à ausência 

de peças mecânicas e à falta de contato físico entre o sensor e o 

objeto detectado. Nosso projeto visa mostrar como esse aparelho é 

confiável e tem diversas utilidades, venha conhecê-lo e aprender um 

pouco sobre essa tecnologia.

INTEGRANTES  

ORIENTADOR 
HUGO PEREIRA RAFAEL

EXPOSITORES 
BRUNO VINICIUS EVARISTO FERREIRA 
ISMAEL VULCANI SILVA 
REIDINEY SILVA DOS ANJOS 
RODRIGO DA SILVA PEREIRA

TSD01 
FAÇA DA SUA CASA O SEU AMBIENTE 
DE TRABALHO
Como montar um escritório na sua casa e empreender pela 

internet, falaremos sobre:

- Burocracias

- Como criar a rede

- Criação e hospedagem do site

SOCIEDADE DIGITAL
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TSD02 
MED EXPRESS 
Você vai muito ao médico?

Anda esquecendo suas consultas?

nós desenvolvemos um aplicativo que salva suas consultas,e 

ele tem um despertador inteligente que avisará sua consulta 

marcada. Além de ter a opção de sintomas, que te mostra 

doenças que são mais comuns, que você pode simplesmente 

dizer qual dessas doenças que você tem , e ele te orientará 

qual medicamento tomar. e uma farmácia virtual que te mostra  

preços de acordo com o padrão imposto pelo governo.

É um aplicativo fácil de se utilizar pois será mais utilizado por 

idosos, que não tem tanta intimidade com tecnologia.

INTEGRANTES  

ORIENTADOR 
VINICIUS MATOS DE OLIVEIRA

EXPOSITORES 
ERICK LEANDRO DA SILVA 
GABRIEL DE OLIVEIRA SOUZA 
MICHAEL CARVALHO CUNEGUNDES NETO
TIAGO OLIVEIRA VIDAL DE PAULA 
VICTOR CONEGUNDES NASCIMENTO

SOCIEDADE DIGITAL

INTEGRANTES  

ORIENTADOR 
HUGO PEREIRA RAFAEL

EXPOSITORES 
GABRIEL BARBOSA PINTO 
GUILHERME ALVES DA SILVA 
GUSTAVO ALVES DA SILVA 
JOÃO RODRIGO FELIX DOS SANTOS 
MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS SILVA

TSD03 
INTRODUÇÃO À REDES
Nosso projeto consiste em apresentar para vocês como a rede 

de sua casa funciona, como fazer para melhorá-la e caso  esteja 

com algum problema daremos algumas dicas, além de tirar 

algumas dúvidas caso você esteja pensando em montar uma 

rede ou expandir a existente na sua casa. 

SOCIEDADE DIGITAL
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TSD04 
VOCÊ SE SENTE SEGURO? 
Nosso trabalho e focado em dar dicas para as pessoas de 

como se proteger de vírus, ataques e também como fazer 

backup de arquivos. Vamos mostrar os melhores anti-vírus 

para celular e computador para as pessoas escolherem o 

aplicativo de seu agrado.

INTEGRANTES  

ORIENTADOR 
HUGO PEREIRA RAFAEL

EXPOSITORES 
ADRIANO AUGUSTO MOURA DA SILVA 
GABRIEL DE LIMA ALMEIDA 
GUILHERME MENEZES DA SILVA 
JEFERSON TADEU SANTOS MATOS 
PEDRO VINICIUS DE PAULA

SOCIEDADE DIGITAL

INTEGRANTES  

ORIENTADOR 
VINICIUS MATOS DE OLIVEIRA

EXPOSITORES 
DIEGO DE MELLO DANA GIL 
GABRIEL DE ANDRADE CARVALHO 
GABRIEL FERREIRA SILVA 
JOÃO HENRIQUE ARRUDA DO CARMO 
VINICIUS CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA

TSD05 
CONTROLE SUA ROTINA
Você tem problemas para lembrar de tarefas e horários importantes 

durante a semana? Com o “Controle sua Rotina” isso já não é mais 

uma dor de cabeça! Exemplo:

Você está indo dormir e amanhã você tem uma reunião entre amigos. 

Antes de cair no sono, você pode optar por abrir o aplicativo e agendar 

essa reunião com o dia e horário que você quer ser notificado pelo 

app. Diferencial: Imagine que você está em um transporte público, 

aquele aperto do dia a dia e está complicado para tirar o celular e 

escrever, com a opção adicional de gravar um áudio. Com o que dito 

na gravação, o aplicativo irá transformar em mensagem escrita e 

assim irá te notificar normalmente com a mensagem que foi gravada 

em áudio, escrita.

SOCIEDADE DIGITAL
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TSD06 
CAIXA DE SOM ECONOMICA
Nosso trabalho tem o objetivo de facilitar sua vida, 

de economizar seu dinheiro, na nossa caixa de som 

utilizamos materiais de fácil acesso, nós usamos, 2 mini 

auto falantes, um amplificador de 3w (3watts), uma chapa 

de compensado de 10mm, fios e uma bateria qualquer. A 

outra caixa que nós fizemos sem circuito algum, só com 

métodos de ampliar o som, você economiza tempo de ir até 

a loja para gastar um quantia de 400 pra cima, gastando 

apenas R$40,00, nossa ideia foi ajudar as pessoas que 

curtem ouvir música e não tem condição de gastar tanto.

INTEGRANTES  

ORIENTADOR 
HENRIQUE JOSÉ DOS SANTOS DIAS

EXPOSITORES 
JOÃO GABRIEL DOURADO DA SILVA 
MATEUS DOS SANTOS LIMA 
ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS 
RUAN MENESES RESENDE 

SOCIEDADE DIGITAL

INTEGRANTES  

ORIENTADOR 
ALEF JESUS DE SOUZA

EXPOSITORES 
GABRIEL ADELUNGUE CASSIANO 
GUILHERME RODRIGUES DE CASTRO 
KELVIN FERNANDES DA SILVA 
MATIAS TRINDADE DOS ANJOS 
VINICIUS SANTOS SOARES 

TSD07 
BONÉ TECNOLÓGICO
O nosso projeto é focado para a segurança de motoristas, 

que tem muito sono ou trabalham muito tempo e não estão 

com seu sono em dia. Dados apontam que entre 27% e 32% 

dos acidentes de trânsito no mundo são provocados por 

motoristas que dormem na direção. Nosso objetivo é diminuir 

essa taxa de acidente com o nosso projeto Boné Tecnológico. 

Nós criamos um projeto utilizando uma placa ESP8266, 

giroscópio, vibracall, bateria e um boné. Os dispositivos 

captam o movimento de pesca do motorista e da uma leve 

vibrada para que o motorista acorde e que evite algum 

acidente que pode causar até uma morte.

SOCIEDADE DIGITAL
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TSD08 
MONITOR DE FREQUÊNCIA
CARDÍACA - ECG
Com o intuito de reduzir custos e que o monitoramento 

de um teste E.C.G. (Eletrocardiograma) seja de fácil 

interpretação ao usuário, então, pensamos em montar um 

circuito que mostre os sinais vitais de um E.C.G. e também 

indicar aplicações, mostrando a grande utilidade que tem 

estes pulsos elétricos enviados do nosso corpo e como isto 

pode ajudar as pessoas.  

SOCIEDADE DIGITAL

INTEGRANTES  

ORIENTADOR 
MARCOS FERNANDO DE MELO 

EXPOSITORES 
JOÃO EMANUEL LOURENÇO SANTOS 
JOÃO VITOR DE SOUSA ALVES 
MATHEUS AUGUSTO OLIVEIRA SEVERO 
WALLACE VIEIRA CAVALCANTE

INTEGRANTES  

ORIENTADOR 
AUGUSTO NUNES DE PAULA

EXPOSITORES 
IGOR FELIX DE OLIVEIRA 
JULIO PEREIRA GOMES 
MATHEUS DE OLIVEIRA VEDIGAL PEIXOTO DIAS 
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS 
RYAN TIBURCIO DE FREITAS

TSD09 
SISTEMA DE SEGURANÇA A LASER
O alarme a laser é um projeto logicamente voltado para a 

segurança do usuário, ele é feito com o arduino, o laser e uma 

conecção a um aplicativo interativo que permite  o usuário uma 

certa facilidade em saber como esta sua segurança, seja de sua 

residência ou de uma empresa. 

Utilizamos para fazer o sistema os seguintes items:

   -Arduino uno
   -Módulo bluetooth
   -Módulo wi-fi
   -Resistores
   -Jumpers
   -Leds

   -Button on/off

   -Buzzer

SOCIEDADE DIGITAL

   -LDR

   -Laser

   -Site app inventor

   -Programação (arduino)

   -programação (aplicativo)

   -Protoboard
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TSD10 
C.R.I - CADEIRA DE RODAS 
INTELIGENTE
Atualmente, não só no estado de São Paulo, existem diversos 

problemas em que envolvem a mobilidade urbana. Por conta 

disso, tais pessoas que portam certas dificuldades físicas (como 

por exemplo os cadeirantes) são prejudicados,  fazendo com 

que assim haja dificuldades para chegar ao seus destinos finais. 

A C.R.I (Cadeira de Rodas Inteligente) foi um meio desenvolvido 

com o intuito de melhorar e facilitar a mobilidade urbana de 

tais pessoas. Consiste em uma cadeira de rodas que funciona 

com comandos de voz (e/ou manualmente operada por botões) 

ou pelo meio da automação. Neste projeto desenvolvemos um 

sistema de segurança e uma pré-rota programada caso o sistema 

principal não funcione. Além de diversos sensores e um sistema 

estruturado.  Para o feito do mesmo, utilizou-se um aplicativo  

desenvolvido na plataforma Android. Palavras chaves: Automação 

e Tecnologia, Locomoção, Cadeira de Rodas.

INTEGRANTES  

ORIENTADOR 
AUGUSTO NUNES DE PAULA

EXPOSITORES 
JACKSON VINICIUS SOUTO FREITAS 
LEONARDO SILVA OLIVEIRA 
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA 
YGOR ROMANO VENTURA LUCRECIO 
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INTEGRANTES  

ORIENTADOR 
WASHINGTON DE JESUS MELO

EXPOSITORES 
ALEXSANDER RIBEIRO GUIMARÃES MARQUES 
ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA 
DAVID PANTALEÃO DE OLIVEIRA 
KEVIN DE OLIVEIRA SANTOS 
LEONARDO HENRIQUE DOS REIS VIDAL

TSD11 
APP DA SAÚDE
O APP da Saúde consiste em um aplicativo para celular no qual 

entra-se com alguns sintomas e o programa fornece a doença e 

o tratamento que deve receber a pessoa.
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