
MODELAGEM HIDROLÓGICA DO ALTO VALE DO ITAJAÍ 
 
Santa Catarina, mais especificamente o Vale do Itajaí, vem sofrendo constantemente com 
desastres relacionados à inundações. O projeto tem por objetivo aplicar softwares de 
modelagem na intenção de representar a dinâmica dos processos hidrológicos da região 
do Alto Vale do Itajaí. Serão modeladas as vazões associadas as inundações dos principais 
rios da região e, além disso, serão modelados os impactos da operação dos reservatórios 
na redução dos picos de cheia. O modelo a ser utilizado é o HEC-HMS. Espera-se, como 
resultado do presente projeto, a representação hidrológica dos eventos chuvosos 
causadores de desastres nos rios da região do Alto Vale do Itajaí. Além disso, espera-se 
definir boas práticas para operação dos reservatórios de amortecimento de cheias 
presentes nesta região. 
 
MECANISMO DE ADAPTAÇÃO PARA JOGOS SÉRIOS DE PENSAMENTO 
COMPUTACIONAL 
 
O Pensamento Computacional (PC) é um processo de resolução de problemas em que se 
utilizam métodos e técnicas adotadas no desenvolvimento de programas de computador. 
Existem várias investigações sobre o desenvolvimento de habilidades de PC na educação 
básica. Contudo, há uma lacuna em pesquisas consoantes ao público-alvo do ensino 
superior, a maior parte desse público não é familiarizado com o assunto. Devido a 
restrições de tempo no semestre letivo, é difícil para os professores oferecerem aos alunos 
a oportunidade de aprenderem habilidades de PC através de ambientes de autoria 
específicos, como Alice e Scratch. Uma alternativa adotada na disciplina de Introdução à 
Programação no curso de Bacharelado em Engenharia de Software foi o uso de um jogo 
sério (chamado NoBug’s Snack Bar) que permitiu aos alunos aprenderem e praticarem o 
conhecimento de PC em momentos extra-classe. Entretanto, verificou-se alunos que 
evoluíram e outros que desistiram de jogar por alcançarem momentos de dificuldade no 
jogo. O objetivo desse projeto é identificar características no desempenho dos alunos e 
propor um mecanismo de adaptação para que o jogo personalize as tarefas de acordo com 
o perfil do jogador. 
 
SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA PARA MONITORAMENTO DE 
ALAGAMENTOS ONLINE (SIGMAON) 
 
Os municípios da região do Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina, são cenários de 
frequentes desastres naturais, que causam grandes perdas materiais e humanas. 
Alagamentos, causados por enchentes, constituem a principal contingência que reincide 
nesta região,. A defesa civil dos municípios mantém uma relação com a quota de 
alagamento por ruas, em formato tabular, que relaciona ruas x nível do(s) rio(s). Cada 
cidadão pode contatar a defesa civil para consultar a quota de alagamento das ruas de 
interesse. Em uma situação de alagamento, a defesa civil de muitos dos municípios da 
região faz a leitura do nível do rio através de réguas de leitura, ou, em alguns poucos 
casos, através de estações de medição automatizadas. Após as leituras, a situação atual é 
divulgada para a população através de meios de comunicação. O objetivo deste projeto é 
desenvolver um sistema de informação geográfica que possibilite ao cidadão monitorar, 
por meio da web, os alagamentos em sua cidade ou região. O sistema, denominado 
SIGMAOn, oferecerá monitoramento visual, utilizando mapas com imagens de satélite e 
também fotos de locais no município. A partir das quotas de alagamentos e de estações 
de medição automatizadas, o sistema exibirá ao usuário as ruas e áreas alagadas em 



função do nível atual do(s) rio(s) da cidade. Em caso de evacuação, ou de necessidade de 
transpassar pelo município o sistema poderá oferecer rotas alternativas, livres do perigo 
dos alagamentos. Em caso de investimentos em terrenos, será possível ter-se uma 
dimensão das áreas que sofrem com alagamentos, podendo servir de alerta ou de ajustes 
em possíveis obras. O SIGMAOn será disponibilizado como software livre, hospedado 
em servidor da Universidade e estará disponível para acesso gratuito por qualquer 
cidadão. 
 
OMA-VANT: OBSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS UTILIZANDO 
VEÍCULOS AÉREOS NÃO TRIPULADOS 
 
Nos últimos anos, a quantidade de aplicações para Veículos Aéreos Não-Tripulados 
(VANTs) tem crescido significativamente. A teoria de agentes se encaixa nesse contexto, 
pois confere ao VANT autonomia na realização de suas missões. O presente projeto 
apresenta um cenário de aplicação para o planejamento de rotas de VANTs. O objetivo 
do primeiro cenário é apresentar uma implementação do planejamento de trajetória de um 
VANT, usando programação BDI e um sistema organizacional, para então compará-lo 
com uma abordagem centralizada baseada em um modelo de otimização. Neste caso, o 
cenário é modelado como um problema de roteamento de veículos e a solução é obtida 
utilizando algoritmos exatos e metaheurísticas. 
 
CULTIVO DE PLANTAS NATIVAS EM SISTEMA HIDROPÔNICO UTILIZANDO 
ESGOTO TRATADO COMO SOLUÇÃO NUTRITIVA 
 
A consciência da situação de escassez e falta de água tem levado a uma busca crescente 
por fontes alternativas, como o reuso. Considerando que a agricultura é responsável por 
cerca de 70% do consumo global de água, a sua reutilização na irrigação contribui, por 
um lado, a aliviar a demanda sobre as reservas limitadas de água doce, e também pode 
fornecer nutrientes presentes nestas águas para o cultivo de plantas. Este projeto objetiva 
o uso do esgoto, após tratado, como solução nutritiva para o cultivo de plantas 
ornamentais. Tendo em conta a enorme quantidade de esgoto produzida diariamente e o 
fato que, após tratamento, o efluente ainda apresenta considerável carga de nitrogênio, 
fósforo, potássio, cálcio, magnésio e vários outros macro e micronutrientes, a utilização 
de tratamento terciário torna-se relevante. A hidroponia, cultivo de culturas vegetais sem 
o uso do solo, onde as raízes recebem uma solução nutritiva contendo água e sais 
minerais, parece ser uma excelente opção já que permite a utilização de esgoto tratado 
em substituição às soluções nutritivas convencionais, para o fornecimento de macro e 
micronutrientes às plantas, passando estes a serem retirados do próprio efluente 
doméstico, evitando assim o seu descarte no meio ambiente e consequente poluição. Com 
este trabalho, pretende-se aprofundar o conhecimento sobre o uso de esgoto tratado para 
cultivos hidropônicos através do desenvolvimento de experimentos que permitam avaliar 
a qualidade do esgoto tratado polido pela hidroponia assim como a descrição de plantas 
nativas da mata atlântica com potencial de depuração de efluentes domésticos. Ao utilizar 
o efluente tratado na hidroponia se une o útil ao agradável, em função que é possível 
solucionar o problema da alta concentração de nutrientes colocando-os a disposição das 
plantas. A presente proposta de pesquisa visa aprofundar essa abordagem, para isso 
pretendemos realizar experimentos para avaliar a qualidade das culturas cultivadas e a 
qualidade do esgoto tratado polido pela hidroponia. Assim, este projeto visa o uso do 
esgoto, após tratamento preliminar, como solução nutritiva para o cultivo de plantas 
nativas. 



DESENVOLVIMENTO DE PENSAMENTO COMPUTACIONAL EM ALUNOS DE 
ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO POR MEIO DA ROBÓTICA 
 
O ensino de computação para crianças e adolescentes tem sido defendido por diversos 
profissionais e pesquisadores da área de educação e de tecnologia. Vários estudos vêm 
sendo realizados para comprovar os benefícios do ensino de pensamento computacional 
a alunos do ensino fundamental e médio. Também são conhecidas as dificuldades para 
reter atenção para uma efetiva aprendizagem de alunos dessa faixa etária. Mediante isso, 
aliado ao fato da existência de kits de robótica em escolas da rede estadual de educação, 
esse projeto visa elaborar uma metodologia de ensino de programação lúdica por meio da 
robótica, para que professores repliquem a seus alunos de ensino fundamental e médio. 
Outro objetivo será a avaliação, sob o ponto de vista dos professores e dos alunos, dos 
impactos atingidos com o aprendizado de programação e robótica. Para desenvolver o 
trabalho, serão avaliadas as habilidades cognitivas que se deseja melhorar, elaborando 
uma metodologia de ensino e uma ferramenta para avaliação dos resultados de sua 
aplicação. 
 
COMPETÊNCIAS DO CONTADOR 
 
A problemática desse estudo surgiu a partir do entendimento de que enquanto em 
processo de formação, o acadêmico busca por determinadas competências e habilidades 
necessárias ao seu desenvolvimento profissional e pessoal. Acredita-se que na 
universidade é possível desenvolver tais competências e habilidades necessárias ao 
exercício das profissões. É o que estabelece a LDB (Brasil, Lei n. 9394/96) em seu Art. 
43, ao mencionar que, dentre as finalidades da educação superior, está o de “formar 
diplomados nas diferentes áreas de conhecimentos, aptos para a inserção em setores 
profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e 
colaborar na sua formação contínua”. Assim, “as IES são pressionadas a trabalhar novas 
habilidades e competências para que, ao ingressarem no mercado de trabalho, os 
acadêmicos estejam preparados para os desafios apresentados” (SCHLINDWEIN; 
DOMINGUES, 2007, p.2). Souza e Pestana (2009, p. 135) destacam que “a relação entre 
educação e trabalho está em processo de transformação e, por consequência, também 
pode estar assumindo novos sentidos, tanto no âmbito social quanto para o sujeito”. 
Conforme as autoras, este processo de transformação implica revisar temas e conceitos 
interligados, como formação, qualificação e competências. Desta forma, o foco desta 
pesquisa está em identificar a amplitude conceitual de competências e habilidades na 
tríade Universidade, Acadêmicos e Mercado de Trabalho. Para tanto, a pesquisa abarcará 
a totalidade dos estudos científicos inerentes ao assunto, caracterizando-se em estudo 
bibliométrico pelo mapeamento e revisão sistemática do arcabouço teórico, com a 
finalidade de mapear constructos que identifiquem as variáveis de investigação quanto as 
competências e habilidades da tríade objeto de análise. 
 
INFLUÊNCIA DAS TEORIAS CONTINGENCIAL, INSTITUCIONAL E DA 
AGÊNCIA NA RELAÇÃO DOS ESTILOS DE LIDERANÇA COM OS SISTEMAS 
DE CONTROLE GERENCIAL E FOLGA ORGANIZACIONAL 
 
O projeto de pesquisa tem como objetivo analisar a influência das teorias Contingencial, 
Institucional e da Agência na relação dos estilos de liderança com os sistemas de controle 
gerencial e folga organizacional em indústrias têxteis do Sul do Brasil. O projeto se 
utilizará da pesquisa descritiva, de levantamento, documental, estudo de caso e 



multicasos. Como procedimentos de coleta de dados utilizará questionários, entrevistas 
(estruturadas e semiestruturadas) e focus group. O Consenso, a estatística descritiva, a 
análise de conteúdo, a entropia da informação, a correlação, a análise fatorial exploratória 
e a análise fatorial confirmatória serão utilizadas para a análise dos dados obtidos. Como 
contribuições, espera-se produzir uma base de dados para observar lacunas de pesquisas 
para o desenvolvimento de estudos na área gerencial; desenvolvimento de relatórios 
individuais de pesquisa para as empresas participantes, pois considera-se que com o 
retorno das pesquisas, as empresas possam identificar os benefícios dos estudos e utilizar 
os resultados para melhorias na gestão organizacional; desenvolver pesquisas científicas 
para o discernimento do tema e o envolvimento de teorias que possam melhor explicar o 
impacto dos estilos de liderança nos sistemas de controle gerencial, considerando que 
ainda é insipiente os estudos gerenciais que utilizam teorias organizacionais para explicar 
os resultados encontrados e promover a ampla divulgação das pesquisas por meio de 
publicações científicas em Congressos Nacionais e Internacionais, bem como por meio 
de periódicos nacionais e internacionais. 
 
MODELOS ESTRATÉGICOS DE GESTÃO INTERORGANIZACIONAL 
 
Na atualidade, surgem cada vez mais sistemas organizacionais que funcionam com a 
lógica de rede, e, que conectam pares em relações de colaboração. Os processos 
colaborativos provocam algo muito disruptivo, que passa por uma realidade menos 
centralizada e mais distribuída entre as pessoas que buscam solucionar problemas em 
rede. Essa nova estrutura que se apresenta (prevista no Brasil na estrutura do SUS, SUAS, 
Proteção e Defesa Civil, entre outras) requer novos modelos de gestão, que incluem todos 
os aspectos estratégicos do planejamento ao controle das atividades. Embora o modelo a 
ser desenvolvido possa servir de base para aplicação em outros sistemas, o esforço da 
pesquisa será direcionado inicialmente ao sistema da gestão dos riscos e de desastres. As 
estatísticas de desastres revelam um cenário crescente em frequência e de intensidade, e 
vem preocupando organizações internacionais diante das ameaças à vida, os meios de 
subsistência e saúde, os ativos econômicos, físicos, sociais, culturais e ambientais das 
pessoas, empresas, comunidades e países. Diante deste contexto, surge a necessidade de 
coordenação dos esforços para a minimização dos fardos gerados pelos desastres através 
da integração intersetorial e comunitária, através de processos colaborativos que 
permitam a mudança do atual cenário. A estrutura de gestão que se apresenta é complexa 
e requer ferramentas gerenciais em todo processo de gestão do planejamento, 
coordenação, controle à direção. Ferramentas conhecidas do meio empresarial podem ser 
adaptadas para a gestão de processos colaborativos, no entanto, devem ser preservadas as 
particularidades de cada área bem como dos diferentes elementos que compõem o 
sistema. Para isso pretende-se estudar os sistemas colaborativos e as ferramentas de 
gestão adaptáveis para chegar a um novo modelo de governança entre o governo, 
empresas, entidades sem fins lucrativos e a comunidade para a gestão de riscos e 
desastres. 
 
NANOTECH - DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS 
PARA TRATAMENTO EM MEIO AQUOSO E ATMOSFÉRICO 
 
O desenvolvimento e a aplicação prática de nanotecnologias têm atraído cada vez mais a 
atenção das indústrias e de pesquisadores devido às notáveis propriedades que se pode 
alcançar com os materiais quando estes se encontram na escala nanométrica de tamanho. 
As propriedades diferenciadas que muitos materiais apresentam quando em escala 



manométrica, comparadas aos de dimensões micrométricas, têm como um dos motivos 
principais a alta relação entre superfície e volume, determinando que ocorra um aumento 
no número de átomos que estão na região interna das partículas (ZARBIN, 2007). 
Nanotecnologia refere-se ao termo genérico para um conjunto de tecnologias, técnicas e 
processos para a preparação, caracterização, manipulação e controle de átomos ou 
moléculas para elaborar novos materiais em escala de nanômetros, com novas 
propriedades. Partículas em tamanho nanométrico possuem uma grande área superficial, 
além de mostrarem propriedades ópticas, magnéticas, mecânicas ou químicas que as 
diferem das superfícies e partículas em escala macroscópicas (QUINA, 2004). Na escala 
nanométrica têm-se características únicas e interessantes, como por exemplo, a elevada 
área superficial em relação ao volume, grande porosidade, boas propriedades mecânicas 
e boa permeabilidade de água, proporcionando assim uma contribuição importante para 
o tratamento da água. (DIBROV, 2002) reporta que os mecanismos de ação dos íons prata 
(Ag+) em micro-organismos parcialmente conhecidos está diretamente relacionada à 
atração eletrostática entre a parede celular dos microorganismos carregada negativamente 
e a carga positiva dos íons de prata. No entanto, íons de prata tem apenas uma utilização 
antimicrobiana limitada devido à sua elevada toxicidade e baixa estabilidade 
(MOHANTY, 2011). A prata teve seu primeiro relato como elemento filtrante, quando se 
empregou malhas de prata em filtros e imobilizou-a em carbono ativado para desinfecção 
da água. (KRAUSE, 1936). Antes da década de 1990 a prata era utilizada em indústrias 
como solução onerosa nas aplicações domésticas devido ao alto custo comercial da prata 
e da baixa taxa de liberação iônica. Com o desenvolvimento da nanociência e o controle 
sobre as dimensões nanométricas das emulsões de prata, essa situação mudou mostrando 
a ação benéfica do uso da prata. Jones et al. (2008) estudaram o efeito antibacteriano de 
nanopartículas de óxido de zinco (ZnO) frente a um amplo espectro de microrganismos. 
Para isso, os autores utilizaram cinco tipos de cepas bacterianas Staphylococcus 
epidermidis, Streptococcus pyogenes, Escheria coli, Enterococcus faecalis, e Bacillus 
subtilis, e utilizaram seis nanopartículas de óxidos metálicos diferentes: MgO, TiO2, 
Al2O3, CuO, CeO2 e ZnO. De acordo com os resultados obtidos pelos autores, as 
nanopartículas de MgO, TiO2, CuO e CeO2 causaram apenas uma sutil inibição do 
crescimento das bactérias. Por outro lado, as nanopartículas de ZnO levaram a uma 
significativa inibição do crescimento bacteriano. O Al2O3, apesar de inibir o crescimento 
das bactérias, é altamente tóxico para a maior parte das células vivas e, por esta razão foi 
contra indicado para ser usado como agente antibacteriano. Tendo em vista os resultados 
alcançados neste estudo, os autores concluíram que as nanopartículas de ZnO possuem 
grande potencial para uso como agente bacteriostático, podendo ter aplicações inclusive 
no controle de infecções. O óxido de zinco constitui um importante material industrial e 
atualmente tem despertado interesse por apresentar uma combinação de propriedades 
físicas (condutividade elétrica e térmica, absorção óptica no ultravioleta e estabilidade em 
temperaturas elevadas) química(estabilidade em pH neutro) e biológica (ação 
antibacteriana). 
 
HPA2 - DESENVOLVIMENTO DE CATALISADOR PARA TRATAMENTO DE 
HPA’S PROVENIENTES DA COMBUSTÃO DO DIESEL E BIODIESEL 
 
Para o desenvolvimento do presente estudo, amostras de diesel serão adquiridas de um 
posto de combustível credenciado pela ANP nas cidades de Ibirama e Presidente 
Getúlio/SC. O procedimento visa minimizar as variações na composição do tipo de 
combustível utilizado. As amostras de biodiesel serão adquiridas a um produtor de 
biodiesel indicadodo interior do Paraná. Neste caso serão adquiridos 20 litros de diesel e 



20 litros de biodiesel, que serão suficientes para o preparo das amostras e 
desenvolvimento dos ensaios em planejamento fatorial triplicado. As amostras devem ser 
armazenadas em balões volumétricos de 500 mL e guardados sob refrigeração de até 5º 
C. As proporções utilizadas para o estudo são baseados nos percentuais de pesquisas já 
realizadas por (KUMAR et al., 2013; ZHANG et al., 2011), mensurando 
comparativamente o uso ou não de catalisadores. As colunas de absorção empacotadas 
ou recheadas são os processos mais utilizados para a despoluição de gases, no qual a 
remoção química dos poluentes ocorre por absorção (COUVERT et al., 2008). A absorção 
de gases é um processo em que se objetiva remover um ou mais componentes de uma 
mistura de gases por contato direto com uma corrente líquida onde esses componentes 
serão dissolvidos. Esses equipamentos são chamados de colunas de absorção ou mais 
comumente de lavadores de gases. O deslocamento dos gases da combustão no interior 
da coluna de absorção e posteriormente ao exterior da mesma pode ocorrer pelo 
mecanismo de difusão. Esse deslocamento pode ser atribuído a diversos fatores como 
atribuídas à diferença de energia livre (G) provocada pela diferença de concentração, 
estado cinético próprio do sistema, temperatura e pressão. A temperatura e pressão 
ambiente podem gerar correntes de ar e ventos que conduzem ao deslocamento dos 
particulados. Muito embora a transferência de massa nesse processo seja muito mais 
intensa que aquela que ocorre em processos naturais, essa metodologia é necessária 
visando a concentração das emissões na água até o ponto de saturação e dessa forma pode-
se estabelecer diluições para os testes de toxicidade, bem como a quantificação do 
material solubilizado. A síntese de zeólitas pode ser realizada para qualquer matéria prima 
que contenha predominância de sílica e alumina, como por exemplo, argilas e casca de 
arroz. A síntese de zeólitas a partir de materiais alternativos e de baixo custo teve grande 
desenvolvimento nas últimas décadas devido ao fato dos processos que utilizam soluções 
convencionais de alumínio e silício apresentarem custo elevado (IZIDORO, 2013). 
Conforme reportado por SINGH e DUTTA (2003), a síntese hidrotérmica é um tipo de 
processo para obtenção de zeólitas que envolve reagentes dissolvidos e/ou precipitados 
em meio aquoso, geralmente cáustico, e sob temperatura (faixa de 80 a 200°C), podendo 
ser realizada sob condições atmosférica ou sob pressão autógena. Em geral o processso 
hidrotérmico é composto por reagentes, tais como fonte de sílica, fonte de alumínio, 
mineralizante (como OH- e F-), e direcionadores catiônicos inorgânicos e/ou orgânicos. 


