
Nº Autor/Apresentador Título do artigo STATUS Recomendação do Avaliador

589 Bruno Avelino Sanches Licenciatura e currículo: paradigmas do novo tempo
Aceito com 

Correções

O Texto não está em tamanho 12, espaçamento 

não é simples; Autores não estão alinhados a 

esquerda; Títulos da seção fora das normas; 

Tabelas sem enunciado, sem citação no texto e 

sem sequencia, citações no texto fora das normas.

590 Rafael Rodrigues Garcia
Sistema de automação residencial controlada por 

smartphone
Aceito

591 Macleiton Oliveira Soares

Sistema web de apoio ao analista de processo de 

segurança contra incêndio e pânico da companhia de 

bombeiros militar de Nova Xavantina- Mato Grosso

Não Aceito

Trata-se de um projeto de pesquisa. Não é 

resumo expandido e não atendeu as normas de 

submissão

592 Geovane Oliveira

Produção de doce de manga (mangifera indica l) e abacaxi 

(ananas comosus) com substituição total e parcial do 

açúcar por adoçantes naturais

Aceito

WORKIF- 2015

Na Planilha abaixo está informado o  “status” do seu trabalho, submetido em 2015. São 4 “status”, a saber: Aceito, Aceito com Correções, Não Aceito, Não 

Avaliado. A seguir as providências necessárias para cada caso:

ACEITO: O trabalho já foi avaliado e foi aceito. Portanto para a nova submissão o autor deve apenas fazer as seguintes alterações: mudar a forma de escrever o 

nome dos autores; ter no máximo 5 autores no trabalho; retirar, caso tinha colocado, o cabeçalho com a logo do WORKIF 2015 e  submeter em formato WORD ;

ACEITO COM CORREÇÕES: O trabalho foi avaliado e o avaliador sugeriu correções. Realizar as correções conforme solicitado e adequar o trabalho conforme 

solicitado no item anterior;

NÃO ACEITO: O trabalho foi avaliado e Não foi aceito para apresentação. Portanto, caso seja de interesse do autor, deve refazer o trabalho de acordo com as 

normas de submissão e apresentar como trabalho novo;

NÃO AVALIADO: O trabalho não foi avaliado em função de decisão do IFMT de suspender o evento em 2015. O autor deve adequar o trabalho de acordo com as 

novas orientações e submeter como sendo trabalho novo.

TRABALHOS SUBMETIDOS - WORKIF 2015



593
Helen Santana 

Mangueira de Souza
E eu com isso?! Sexualidade em discussão Aceito

594 Daniela Brusamarelo Consumo de bens naturais e impacto ambiental global Aceito

596
João Rafael Coelho Cruz e 

Sousa
Adaptação e rpg: o clássico e sua variação Aceito

598 Sergio Gomes da Silva

Taxidermia científica com ênfase em mamíferos: 

atividades de educação ambiental com alunos do ensino 

superior do Instituto Federal de Rondônia

Aceito

599
João Rafael Coelho Cruz e 

Sousa
Romance histórico: do romantismo à contemporaneidade Aceito

602
Nathali Hillaury Arruda 

Miranda

Ensino médio integrado ao técnico: refletindo sobre o 

componente curricular língua estrangeira
Aceito

603
Epaminondas De Matos 

Magalhães

O admirável gosto literário do mundo teen em Pontes e 

Lacerda

Aceito com 

Correções

Os autores devem resumir em 3 ou 4 folhas e não 

em formato de artigo (13 páginas).

605
Emerson de Oliveira 

Figueiredo

Avaliação do rendimento do óleo extraído das sementes 

de maracujá (passiflora edulis) a partir do método soxhlet 

utilizando diferentes solventes

Aceito

610
Mariane Benedita Ramos 

de Arruda

Um olhar sobre os jogos e brincadeiras de crianças de 

uma escola pública de Mato Grosso
Aceito

614
Carlos Gustavo Santos 

Ribeiro

Digestibilidade aparente de dietas à base de capim-

elefante picado adicionado de dois tipos de óleo de 

girassol e fornecida de dois modos para vacas

Aceito

617 Giuliano Viana Alkmim

Empregabilidade dos egressos tecnólogos do curso de 

análise e desenvolvimento de sistemas nos Institutos 

Federais mineiros

Aceito



618 Lindomar Kinzler Empreendedorismo: educando para a vida e o trabalho.
Aceito com 

Correções

Fazer correção da concordância verbal abaixo:

II.	OBJETIVO GERAL

	II.	OBJETIVO GERAL

	O trabalho teve como objetivo geral 

proporcionar à comunidade Sorrisense e aos 

futuros egressos do IFMT Campus Sorriso um 

treinamento que os capacitassam com as 

características empreendedoras, exercitando suas 

habilidades, competências e auxiliando-os no 

desenvolvimento de um plano de negócio prático

619
Nathali Hillaury Arruda 

Miranda

Tornar-se tutor: motivações para o trabalho na educação 

a distância no IFMT
Aceito

620 Silvia Mara Davies

Baú de jogos educativos táteis: atividades lúdicas e 

metodológicas de ensino para crianças com deficiência 

visual.

Aceito com 

Correções
O numero de páginas excede.

622 Oséias dos Santos
A questão hídrica no projeto de assentamento canta galo - 

setor do córrego da onça: uma breve compreensão

Aceito com 

Correções

No titulo deve-se corrigir a palavra brve para 

breve.

627
Ana Laura Cerqueira Leite 

Silva

Análise microbiológica de bebida láctea produzida com 

polpa de caju
Aceito



628 Helen Cristine Leimann Teste de aceitação de bebida láctea com polpa de caju
Aceito com 

Correções

Não foram encontrados os agradecimentos, 

conforme consta no Regulamento para as 

submissões. "Órgão e instituições; Não agradecer 

pessoas físicas; deve estar no fim do corpo do 

texto e antes das referencias; em negrito e itálico"

629 Brendo Conceição Lima
Determinação da acidez titulável de bebida láctea com 

polpa de caju durante a estocagem
Não Aceito

O arquivo do resumo não abriu, o que impediu a 

avaliação do mesmo.

630
Rodrigo Ramos Rodrigues 

Teixeira
A juvenilização do PROEJA

Aceito com 

Correções

Verificar: Número de páginas; Formato dos 

nomes; Normas das palavras-chave; Observar 

normas para citações com mais de 3 linhas; Fazer 

os Agradecimentos;

634
Raphael Maia Aveiro 

Cessa

Identificação de áreas com elevado potencial de 

fragilidade ambiental na terra indígena Xavante 

marãiwatsédé após desintrusão

Aceito com 

Correções

Corrigir os verbos do resumo, que não devem 

estar no tempo 'futuro'. Há erros de digitação. Os 

títulos não estão precedidos de numeração; Não 

há agradecimentos, conforme consta nas 

orientações;

635 Anelise Lando
Mulheres na computação: ada augusta Byron King, Mary 

Kenneth Keller, Elizabeth Holberton e Lois Haibt

Aceito com 

Correções

Adequar o número de páginas; Realizar uma 

revisão ortográfica (há erros de ortografia, 

acentuação, digitação); Resumo está muito curto; 

Não há Agradecimentos conforme consta nas 

Orientações;

642 Noemi dos Reis Correa

A importância do sistema de internato no IFMT- campus 

Juína para os alunos internos e suas percepções da escola-

casa

Aceito com 

Correções

O trabalho excede o número de páginas exigido; 

Número de linhas do resumo menor do que o 

exigido (10-15); Há mais de um tipo de fonte no 

texto: Times e Calibri.



643
Pedro Clarindo da Silva 

Neto
Poesia interativa

Aceito com 

Correções

Verificar orientação para o título do trabalho; 

Verificar orientação para nomes dos autores; 

Resumo possui número de linhas abaixo do 

indicado (10-15); Apresentar Agradecimentos 

conforme consta nas Orientações; Verificar 

normas para citações com mais de 3 linhas; Há 

fontes no trabalho diferentes da recomendada 

(Times New Roman); Sugere-se uma revisão 

ortográfica.

644 Marcelo Brito Silva Vozes da áfrica no IFMT Não Aceito

O trabalho submetido trata-se de um escopo, um 

projeto a ser executado, não apresentando, 

portanto, nenhum tipo de pesquisa realizada e/ou 

resultados alcançados.

650 Mayara Dias Siqueira
Estoque e carbono orgânico associado às frações 

granulométricas de solos do Pantanal

Aceito com 

Correções

Verificar orientação para nomes dos autores; 

Verificar orientação para os agradecimentos 

(negrito e itálico);

652 Erika Cristina Rodrigues
Elaboração de kibe adicionado de farinha de chia (salvia 

hispânica l.)

Aceito com 

Correções

Resumo possui número de linhas abaixo do 

indicado (10-15); Apresentar Agradecimentos 

conforme consta nas Orientações;

653 Vera Cristina de Quadros 
Estágios supervisionados - uma experiência em formação 

inicial de professores de matemática no IFMT

Aceito com 

Correções

Resumo excede o número de linhas indicado nas 

orientações (10-15); Apresentar Agradecimentos 

conforme consta nas Orientações;

654 Vera Cristina de Quadros Projeto circuito matemático
Aceito com 

Correções

Observar orientações para as palavras-chave; 

Apresentar Agradecimentos conforme consta nas 

Orientações;



655
Krishna Rodrigues de 

Rosa

Avaliação bromatológica de diferentes gramíneas de uma 

fazenda localizada no Pantanal matogrossense no período 

de transição chuva- seca

Aceito com 

Correções

Verificar orientação para nomes dos autores; 

Apresentar Agradecimentos conforme consta nas 

Orientações;

656
Edineide Aparecida de 

Almeida
Algumas reflexões: PIBID e processo formativo

Aceito com 

Correções

Resumo excede número de linhas indicado (10-

15); Apresentar Agradecimentos conforme consta 

nas Orientações; Verificar normas para citações 

com mais de 3 linhas;

657
Krishna Rodrigues de 

Rosa

Avaliação bromatológica de diversas variedades de 

brachiaria do Pantanal mato-grossense no período de 

transição chuva- seca

Aceito com 

Correções

Verificar orientação para nomes dos autores;  

Apresentar Agradecimentos conforme consta nas 

Orientações;

658
Beatriz Natalia Pietro 

Biasi
Fauna sinantrópica no bairro Santa Cruz em Cuiabá – MT

Aceito com 

Correções

Apresentar Agradecimentos conforme consta nas 

Orientações;

659
Alynne Andressa 

Menezes

Bebida láctea: avaliação da rotulagem em conformidade à 

legislação vigente

Aceito com 

Correções

Verificar orientação para nomes dos autores;  

Apresentar Agradecimentos conforme consta nas 

Orientações; Recomenda-se uma revisão 

ortográfica;

660 Alexandre Ebeling
Desenvolvimento e composição centesimal de queijo tipo 

mussarela temperado

Aceito com 

Correções

No trabalho não menciona apoio de órgãos ou 

instituições, embora o campo seja facultativo, 

sugiro adicionar se for o caso.

663
Joel Carlos Alves 

Rodrigues 

Doses de potássio em cobertura na qualidade de frutos de 

melancia cv. ‘crimson select plus’
Aceito

666
Alessandra Moraes 

Oliveira Moraes

Composto de mel com extrato de própolis saborizado: 

avaliação da rotulagem quanto à informação nutricional

Aceito com 

Correções

Para adequar à publicação sugiro ajustar o tópico 

autores: Alinhados a esquerda; (Conforme 

modelo disponível).

667
Krishna Rodrigues de 

Rosa

Censo socioeconômico de estudantes do ensino técnico e 

tecnólogo na área de alimentos e afins de uma Instituição 

de Cuiabá/MT

Aceito



668 Edinabel Santos Silva
Vantagens e desvantagens das tecnologias em sala de 

aula.

Aceito com 

Correções

O trabalho é bastante relevante no entanto sugiro 

rever o texto e fazer alguns ajuste de ortografia e 

concordância.

671
Ronaldo Eustáquio 

Feitoza Senra

Projeto ambiental escolar comunitário: interfaces do 

projeto “mata viva” na Escola Estadual Ferreira Sobrinho

Aceito com 

Correções
Ajustar o título: letras maiúsculas.

672 Daniel Oster Ritter
Utilização da eletricidade para a insensibilização de 

tambaqui (colossoma macropomum
Aceito

676
Pollyana Cristina Peixoto 

Peron

Caracterização físico-química de méis produzidos em 

Mato Grosso
Aceito

677
Aline de Arruda 

Benevides

Ganachê com biomassa de banana verde: 

desenvolvimento e aceitabilidade
Aceito

678
Franq Cleiton Batista 

Araujo

Análise sensorial de paçoca de pilão cuiabana 

comercializada na cidade de Cuiabá/MT
Aceito

684 Gabriel Borges Matos
Modelagem matemática aplicada na fatura de energia 

elétrica residencial

Aceito com 

Correções

Para adequar à publicação, sugiro ajustar o tópico 

AUTORES: Alinhados a esquerda; (Conforme 

modelo disponível).

685 Weslaine Silva Santos

Uso sustentável de esécies vegetais com potencial 

terapêutico por ribeirinhos da microregião Norte 

Araguaia, Mato Grosso, Brasil

Aceito com 

Correções

Para adequar à publicação sugiro ajustar o tópico 

autores: Alinhados a esquerda; (Conforme 

modelo disponível).

Recomendo mencionar alguns resultados (se 

houver), pois não está claro que o projeto está em 

andamento.

686 Eliete Grasiela Both

Formação de professores (de matemática) na região de 

Barra do Garças – MT nas cercanias do período de 

implantação da UFMT

Aceito



687 Eliete Grasiela Both
Resolução de problemas da obmep, que envolvam 

recursividade, por meio de abordagens diferenciadas

Aceito com 

Correções

Para adequar à publicação sugiro ajustar o título: 

em letras maiúsculas.

Recomendo inserir o tópico: CONSIDERAÇÕES 

FINAIS.

689
Ana Elisa Barbosa 

Siqueira

Quantificação de nutrientes minerais em alimentos em pó 

enriquecidos por fluorescência de raios x
Aceito

690 Juliana Mesquita
Caracterização fisico-quimica do produto “baru crocante 

sabor ervas finas”
Aceito

692 Juliana Mesquita

Análise dos impactos ambientais decorrentes do aterro 

sanitário do município de Cuiabá, sobre a qualidade das 

águas superficiais no seu entorno

Aceito

693
Luan Lucas Santos 

Ribeiro

Teste de produtividade do girassol (helianthus annuus l.) 

Entre as cultivares helio 250 e helio 251
Aceito

694 Nilda Dos Santos Empreendedorismo na educação de jovens e adultos
Aceito com 

Correções

Sugiro acrescentar o tópico Metodologia. Não 

está clara a fase do projeto. 

Inserir a agência/órgão financiador se for o caso.

695
Gabriella Gonçalves 

Guindani
Influência da umidade do ar na resistência do concreto Aceito

696 Enilde Sousa Pereira
Preparo e caracterização de filmes finos de alcanotióis 

sobre óxido de estanho dapado com flúor
Aceito

698 Thalya dos Santos Souza
Perfil fitoquímico dos extratos etanólicos do resíduo de 

acerola in natura e após secagem
Aceito

699
Karyn Ferreira Antunes 

Ribeiro

Estudo do comportamento térmicas de diferentes 

materiais de cobertura do solo sob a influência do 

sobreamento arbóreo

Aceito

700 Lívia Maschio Fioravanti
Aspectos econômicos, políticos e sociais da agricultura 

familiar em Primavera do Leste, MT
Aceito



701 Dhougllas Carvalho Cinegeo: aprendendo geografia a partir da sétima arte.
Aceito com 

Correções
Corrigir: 1)Autor; 2)Referências Bibliográficas;

702 Andressa C. Contò
Análise dos compostos majoritários presentes no extrato 

etanólico do resíduo de manga

Aceito com 

Correções
Corrigir: 1)Autor; 2)Referências Bibliográficas;

703
Samuel Henrique Bezerra 

Leandro

Reflexões sobre a segregação socioespacial de Primavera 

do Leste, MT
Aceito

Corrigir: 1)Apresentação; 2) Resumo e palavras 

chave; 3)Referências/citações; 

704 Nilda Dos Santos

Empreendedorismo rosa: os desafios e as motivações de 

mulheres empreendedoras do município de Pontes e 

Lacerda

Aceito

705
Maria Helena Moreira 

Dias Serra
A educação básica na Inglaterra e suas demandas

Aceito com 

Correções

Corrigir: 1)Apresentação; 2) Autor; 3) Resumo e 

palavras chave; 4)Referências/citações; 

706
Arlene Conceição da 

Silva 
O pedagogo e as práticas inclusivas Aceito

707 Karinna Andressa da Silva Física x interdisciplinaridade uma experiência didática
Aceito com 

Correções

Corrigir: 1)Apresentação; 2) Autor; 3) Corpo do 

texto; 4)Agradecimentos; 5)Referências/citações; 

6) Redação

714 Cleiton Caique Ferreira
Levantamento e análise de desempenho do campus 

Pontes e Lacerda no enem por escola: 2011-2014
Aceito

719 Gabriel Borges Matos
As "computadoras" do ENIAC e o interesse feminino nos 

cursos de tecnologia

Aceito com 

Correções
Corrigir: 1)Apresentação; 2) Autor;

721
Eunice Ferreira Pimentel 

Caetano

Elaboração de almôndegas de carne de frango com 

substituição parcial do sal comum e incremento da 

farinha de linhaça dourada

Aceito com 

Correções
Corrigir: 1)Autor; 2)Referências Bibliográficas;

723
Sandra Márcia Nunes da 

Silva Santos

A educação profissional e tecnológica de nível superior – 

um estudo de caso com os estudantes do IFMT/PLC

Aceito com 

Correções

Corrigir: 1)Apresentação; 2) Autor; 3) Corpo do 

texto; 

725
Sueli Correia Lemes 

Valezi

Língua portuguesa na educação profissional: práticas de 

ação para a formação docente

Aceito com 

Correções
Corrigir: 1)Autor; 2)Agradecimentos; 



726
Claudyanne Rodrigues 

Almeida
Intervenção rural

Aceito com 

Correções

Corrigir: 1)Autor; 2)Resumos e Palavra Chave; 

3)Agradecimentos; 

727 Denivan Tavares Cupcake com farinha de banana verde
Aceito com 

Correções

Corrigir: 1)Apresentação; 2) Autor; 3)Resumo e 

palavras chave; 4) Referências/citações;

728 Pablo Felipe de Souza Via-láctea Aceito

730 Norka Albernaz Marcilio

Análise da temperatura dos parques urbanos no 

município de Cuiabá – MT com utilização de imagem 

termal do landsat 8.

Aceito com 

Correções

Corrigir: 1)O satélite Landsat 8 não usa TM usa 

TIRS Thermal Infrared Sensor; 2) 

CUIDADO!!!!!!Chander descreve os cálculos para 

correções radiométricas de satélites landsat 

anteriores ao 8. Os cálculos corretos pode ser 

encontrados em: 

http://landsat.usgs.gov/Landsat8_Using_Product.

phpX Se usar o software estatístico R tem um 

pacote que faz isso em: https://cran.r-

project.org/web/packages/landsat8/index.html;

731Epaminondas De Matos Magalhães
África e Mato Grosso em sala de aula: literatura, cultura e 

histórica

Aceito com 

Correções

Corrigir: 1)O trabalho possui inúmeras referências, 

mas nenhuma esta citada no corpo do texto.

733
Felicissimo Bolivar da 

Fonseca 

Uma prática pedagógica multidisciplinar em ambientes 

naturais: contribuindo para uma visão sistêmica da 

trajetória humana em relação à natureza

Aceito com 

Correções

Corrigir: 1)O título é todo em maiúsculo, retira 

uma palavra do título (máx 3 linhas); 2) Não se usa 

citação em resumo; 3) Adequar texto a norma; 

734
Aline Evangelista 

Rubenich

Dificuldades em cálculo apresentada por alunos da 

engenharia de controle e automação
Não Aceito

O trabalho não tem título, resumo, referências e 

não esta nas normas.

https://cran.r-project.org/web/packages/landsat8/index.html
https://cran.r-project.org/web/packages/landsat8/index.html
https://cran.r-project.org/web/packages/landsat8/index.html
https://cran.r-project.org/web/packages/landsat8/index.html
https://cran.r-project.org/web/packages/landsat8/index.html
https://cran.r-project.org/web/packages/landsat8/index.html
https://cran.r-project.org/web/packages/landsat8/index.html
https://cran.r-project.org/web/packages/landsat8/index.html
https://cran.r-project.org/web/packages/landsat8/index.html
https://cran.r-project.org/web/packages/landsat8/index.html


735 Camila S. Zilio Lisbôa
Curso de língua brasileira de sinais – libras, para crianças e 

adolescentes surdos
Aceito

736 Camila S. Zilio Lisbôa
Curso de língua brasileira de sinais – libras, módulo básico 

para ouvintes, ministrado por alunos surdos do IFMT
Aceito

739 Valteir Siani Ferreira

Avaliação do dap de tectona grandis l.f. Aos 17 anos de 

idade, sob quatro espaçamentos em fileiras duplas, em 

Cáceres-MT

Aceito com 

Correções

Corrigir: 1) Relação dos autores fora das normas. 

Ex: Valteir S. Ferreira; 2)Primeira vez que usar um 

sigla, explicar o que é; 3) Adequar as normas da 

ABNT; 3)Atentar para os nomes científicos que 

são em itálico.

741
Adrielly Aparecida 

Fernandes da Silva

Mulheres na computação: Grace Urray Hopper, Virginia 

Marie Rometty, Radia Joy Perlman e Claudia Maria Bauzer 

Medeiros

Aceito com 

Correções

Corrigir: 1) Título em maiúsculo; 2) Os 

sobrenomes do meio são em sigla. Ex: Adrielly A. 

F. Silva; 3) Primeira vez que usar uma sigla, deve-

se explicar o significado.

747 Gricielle Aparecida Sutil
Avaliação sensorial de pães de forma preparados a partir 

de farinha de soja submetida a tratamento hidrotérmico

Aceito com 

Correções
Corrigir: 1)Disposição do nome dos autores fora da 

norma, ver forma correta no template do workif;

749
Gerlayne Graziella Aires 

Duarte

A importância dos jogos didáticos alternativos no ensino 

de química para o ensino médio: “cartas da química”

Aceito com 

Correções

Corrigir: 1)O modelo oficial de resumo expandido tem 

o logo do evento. 2)As divisões e subdivisões do 

trabalho são numeradas.

751 Yana Kalita Araujo Sousa
Práticas de educação ambiental: uma proposta de 

pesquisa-ação com crianças

Aceito com 

Correções

Corrigir: 1)Fora das normas, ex: Yana K. A. Sousa; 

2) É necessário colocar o email de todos os 

autores abaixo do nome; 3)À partir deste ponto é 

metodologia e não introdução, favor separar em 

tópicos;

752 Douglas Gonçalves Lima
Intervenção aos desafios de aprendizagem: matemáticas 

e física básicas

Aceito com 

Correções

Corrigir: 1) Relação de autores fora das normas, 

use: Douglas G. Lima;



753
Nilmara Meireles 

Fonseca

Agricultura familiar: políticas agrícolas, produção e 

desafios dos produtores do município de Pontes e Lacerda

Aceito com 

Correções

Corrigir: 1)Todo o título tem que ser em letra 

maiúscula; 2) O nome dos autores tem os 

sobrenome do meio abreviado. Ex: Nilmara M. 

Fonseca; 3) Primeira vez que utilizar uma sigla 

deve-se explicar o significado. 4) Gráfico ou 

tabela?; 4) A palavra “corrobore”, apesar de 

demonstrar um português eloquente, não cabe 

nesta setença.

755 Ana Cláudia Colle
Recuperação de áreas degradadas no município de Pontes 

e Lacerda

Aceito com 

Correções

Corrigir: 1)Nos autores o(s) sobrenome(s) do meio 

são abreviados. Ex: Ana C. Colle; 2) Maiúsculo ou 

minúsculo?

756 Nathalia Cabral Ribeiro
Educação ambiental e agricultura familiar: uma relação 

sociedade e natureza
Aceito

757
Índia Andréia Costa 

Siqueira 
Dobrando a matemática - sólidos geométricos em origami

Aceito com 

Correções

Corrigir: 1) Disposição do nome dos autores fora 

da norma, ver forma correta no template do 

workif; 2) Os autores estão fora da norma. Ex: 

Índia A. C. Siquera; 3) Realizar a chamada da figura 

1 na setença.

759 Vanessa Ferreira Souza
O uso das plantas medicinais como instrumento de ensino 

e aprendizagem no ensino de ciências

Aceito com 

Correções

Corrigir: 1) Os autores devem ter os sobrenomes 

do meio abreviados. Ex: Vanessa F. Souza; 

761 Daniella Heleno da Silva

Estudo cinético do processo de biossorção utilizando 

bagaço de pseudocaule de bananeira (musa sp.) Na 

remoção do corante azul reativo 5g

Não Aceito

O TRABALHO JÁ FOI APRESENTADO NO 55º 

CONGRESSO BRASILEIRO DE QUÍMICA. As 

correções se encontram na forma de comentário 

no texto em anexo.

765 Regiane Ribeiro Jesus

Avaliação das variáveis que interferem na remoção de 

corante vermelho escarlate empregando bagaço de 

mandioca como adsorvente

Não Aceito

O TRABALHO JÁ FOI APRESENTADO NO 55º 

CONGRESSO BRASILEIRO DE QUÍMICA. AUTO 

PLÁGIO TAMBÉM É FRAUDE.



766 Victória Lissa Santos
Os instrumentos de avaliação dos níveis de compreensão 

de leitura: pesquisa e aplicação dos testes

Aceito com 

Correções

o título está centralizado porém o tamanho está 

12.

767
Maria Gloria Souza 

Oliveira

Gerador ecológico - material pedagógico para auxiliar 

abordagens interdisciplinares entre física e matemática
Aceito

769 Maria do S. R. dos Santos
Avaliação das características físico-químicas do leite 

pasteurizado comercializado no município de Sorriso, MT
Aceito

770 Vera Cristina de Quadros
Reflexões sobre a experiência metodológica da ludicidade 

no PIBID em Campo Novo do Parecis/MT

Aceito com 

Correções

Como sugestão, não utilize o termo imagem e 

sem figura, como é preconizado pela ABNT

771
Gabriel Antônio Menezes 

dos Santos
Avaliação de aplicações e potencialidade do raspberry pi

Aceito com 

Correções

pagina 3, primeiro parágrafo HOUVERAM, favor 

corrigir, houve

773

Airton Gustavo 

Hemerson Lucio 

Wanderlei 

Produções autobiográficas na e para a formação docente
Aceito com 

Correções

777 Larissa Mendes Medeiros
Coleta seletiva solidária – diagnóstico e perspectivas 

dentro do Instituto Federal de Mato Grosso / Reitoria
Não Avaliado

778
Fernanda Aline Savaris 

Tolin 

A importância do PIBID na formação acadêmica de 

ciências biológicas
Não Avaliado

779
Tatiane Eloize Furyama 

Mota

Lado a lado: tecendo os caminhos em busca dos direitos 

sociais em Primavera do Leste
Não Avaliado

780 Larissa Mendes Medeiros

Estudo de caso acerca do impacto da bolsa alimentação 

sobre o desempenho acadêmico no IFMT-campus Cuiabá 

no ano de 2010

Não Avaliado

781 Paulo Sérgio de Souza
Efeito da massa e método de superação de dormência na 

germinação do tamboril
Não Avaliado



783
Josane Nascimento 

Ferreira
A hidroponia como ferramenta no ensino de química Não Avaliado

784
Mauricio Prado 

Catharino 

Uso da tecnologia para a resolução de conflitos em 

ambientes colaborativos
Não Avaliado

785 Arthur Moraes e Videira
Aproveitamento de água dos condicionadores de ar do 

IFMT - campus Primavera do Leste
Não Avaliado

787
Vinicius Rossi Ribeiro de 

Paula

Produtividade do girassol em função do manejo da 

adubação nitrogenada
Não Avaliado

788 Alessandra Luíza Salierno Programa de qualidade de vida campus Juína Não Avaliado

790 Thayná Larissa Fragasso Poluição da água por detergente não biodegradável Não Avaliado

791
Joselaine de Souza 

Teixeira

Avaliação da qualidade microbiológica de formatados de 

barbado (pinirampus pinirampu) processados 

artesanalmente

Não Avaliado

793
Cláudia Lucia Landagraf 

Pereira Valério

Educação ambiental e formação de professores: 

gerenciamento e destino dos resíduos sólidos em escolas 

municipais de Sorriso – MT

Não Avaliado



794 Fernanda Balbino Simoes
Os institutos federais de educação, ciência e tecnologia e 

conformação de intelectuais de novo tipo

Aceito com 

Correções

1) o texto a partir da introdução deve ter 

tamanho 12

2)espaçamento deve ser simples

observe esse pedido

Corpo do texto

O texto deve ser digitado em estilo normal, 

usando espaço simples e alinhamento justificado. 

Comece cada parágrafo a 0,75 cm (ou 7 espaços) 

da margem esquerda, não deixando espaço entre 

dois parágrafos subsequentes. 

3)segunda palavra chave em diante deve ter letra 

maiúscula

4) a palavra conformação no penúltimo paragrafo 

do ítem 2 aparece em itálico e a três primeiras 

letras em negrito (ÚNICA CORREÇÃO PARA A 

REDAÇÃO)

5)Identificar no texto, após o trecho citado, as 

referências entre parênteses no seguinte padrão: 

sobrenome do autor em letras maiúsculas e o 

ano. Exemplos: um autor: (TOZZI, 2002); dois 

autores: (FERLIN & DZIEDZIC, 1990); três ou mais 

autores: (BERTÃO et al., 1998). Caso ultrapasse 

cinco linhas, a citação deverá ser apresentada em 

itálico e com recuo.



797 Josilene Dália Alves
Prevenção de obesidade na adolescência: a importância 

de ações de educação em saúde

Aceito com 

Correções

1) segundo parágrafo antes da palavra população 

existem dois espaçamentos.

2) o segundo parágrafo não tem a citação do 

autor que disse aquilo

3) esse parágrafo:

Considerando o exposto, tem-se que a 

adolescência constitui um período complexo e de 

considerável risco para a saúde, mas também 

pode ser um período crítico para intervenções 

significativas de promoção da saúde e de estilos 

de vida saudáveis.

Não ficaria melhor nas considerações finais? Uma 

sugestão apenas. Caso permaneça na introdução 

tem que referenciar. Mas se é uma conclusão do 

autor acredito que nas considerações finais seria 

mais pertinente. 

4) segundo parágrafo metodologia está escrito 

aos alunos e deve ser os alunos

5) na referência entre o autor MEDONÇA E 

798
Flavio Antonio Lucio 

Alves 

Análise dos mapas de incidência da radiação solar para a 

região de Alta Floresta e o potencial de geração de 

energia renovável para o prédio do campus

Aceito



799
Iussa Leuda Bacani de La 

Cruz

Mapeamento dos resíduos dispostos de forma irregular 

no IFMT- campus Bela Vista.

Aceito com 

Correções

1)O resumo não pode ter parágrafos e a primeira 

letra de cada palavra chave tem que ser 

maiúscula.

2) verificar tamanho das fontes no título e no 

decorrer do texto

3) observar  que tem um negrito no meio do texto 

da introdução, retirar por favor

4) referência bibliográfica não está em ordem 

alfabética

5) substituição do número em algarismo romano 

em número arábico

6) refazer o primeiro parágrafo e segundo 

parágrafo da introdução

7) a figura não tem um número e não tem a fonte 

de onde retirou a figura, exemplo, google mapps.

8) no texto fala que foi tirada a fotografia, na 

verdade o grupo não tirou a fotografia, ele usou 

uma fotografia disponível na internet, esse texto 

deve ser mudado 

9) discussão quando vc muda o assunto, fazer 

novo parágrafo

800 Adam Zunoeta Mendieta
Protótipo de um sistema microcontrolado para 

monitoramento e controle de smart grids via web
Não Avaliado

801
Karytha Merie Silva 

Corrêa

O perfil do consumidor de peixe de água doce no 

município de Barra do Garças – MT
Não Avaliado



802 Elizangela Chagas da Silva

Avaliação das condições de exposição, de venda e 

temperatura de armazenagem de produtos resfriados 

comercializados em supermercados de Cuiabá/MT

Não Avaliado

803
Edivaldo Sampaio de 

Almeida Filho

Avaliação da qualidade microbiológica de formatados de 

curimbatá (prochilodus lineatus) processados de forma 

artesanal em Corumbá, MS.

Não Avaliado

804 Márcia Helena Scabora Análise microbiológica de embalagens de bebida lactea Não Avaliado

806 Mariana Silva Bispo

Biscoitos tipo cookie enriquecidos com farinha da casca e 

do endocarpo de manga (mangifera indica l.): Análise 

sensorial e composição proximal

Não Avaliado

807
Danilo Herbert Queiroz 

Martins

Orientações de procedimentos para a atuação de 

comissão de sindicância no IFMT-campus Cuiabá
Não Avaliado

808
Auxiliadora Fátima de 

Arruda

Verificação de boas práticas em mercado municipal no 

Mato Grosso no setor de frutas e hortaliças
Não Avaliado

810
Danilo Herbert Queiroz 

Martins

Padronização dos principais documentos oficiais emitidos 

pelo ifmt – campus Cuiabá
Não Avaliado

811
Marianne Celestina 

Rocha 

Práticas sustentáveis no cotidiano de crianças em 

Poxoréu, MT.
Não Avaliado

813 Jéssica Inoca Moura 
O PIBID como mediador entre o bolsista e o mercado de 

trabalho
Não Avaliado

814 Genyffer Michelle Costa A interdiciplinaridade como ferramenta de ensino Não Avaliado



815
Mayara Cristina Santos 

Marques
Reciclagem de papel no IFMT – campus Pontes e Lacerda Não Avaliado

816
Mayara Cristina Santos 

Marques
Praticando sustentabilidade – projeto composteira Não Avaliado

817 Danielle Cristine Trajano

Feira de ciências como estímulo no processo de formação 

dos alunos da educação basica – “Escola M. E. F. “profª 

Maria Villany Delmondes”

Não Avaliado

818 Danielle Cristine Trajano
Aula pratica sobre densidade: experiência do afunda ou 

flutua e a participação dos alunos
Não Avaliado

819 Mariana Elias Borges

Avaliação do desempenho de frangos de corte fêmeas 

label rouge submetidos a diferentes níveis de inclusão de 

casca de soja na ração

Aceito com 

Correções
Revisão pontuais de normas.

820 Elton Luiz Sodré

Identificação das classes de metabólitos presentes no 

extrto bruto das folhas e caule da “vereda-do-brejo” 

(hyptis crenata epling)

Aceito

821
Samira Gabrielle Oliveira 

Patias

Estudo inicial da implantação de uma unidade produtora 

de carvão adsorvente

Aceito com 

Correções

Revisão ortográfica do Título e texto; adequação 

na formatação dos nomes dos autores.

823
Wanderson Rodrigues 

Silva 

Produtividade e viabilidade econômica do cultivo de 

melancia irrigada no município de Confresa Mato Grosso

Aceito com 

Correções

Formatar os nomes dos autores de acordo com as 

normas de submissão; retirar anotações nas 

tabelas e texto; realizar revisão ortográfica em 

todo o texto.

824
Leonardo Leite Fialho 

Junior

Caracterização morfoanatômica de guapira cf. Areolata 

(heimerl) Lundell (nyctaginaceae), em ambiente de 

cerradão em Cáceres, Mato Grosso

Não Aceito
O arquivo anexado não é o mesmo exibido no 

workif.



826
Gessica Bruna Santos de 

Oliveira PIBID: o elemento crucial para o aperfeiçoamento profissional
Aceito

828 Diego Carvalho de Melo Acervo entomológico do IFMT – campus Juína Não Avaliado

829 Paulo Rogério Guimarães
Crescimento radicular e produtividade do algodoeiro em 

função da intensidade do trafego do trator
Não Avaliado

831 Danielli Matos Santiago
Desenvolvimento de paçoca de cumbaru com adição de 

farinha de soja e linhaça com cobertura de chocolate
Não Avaliado

834 Gustavo Tonetto Mota

Desenvolvimento de biodigestor para produção de biogás 

e biofertilizante destinado à produtores da agricultura 

familiar da região Araguaia Xingu

Aceito

836
Suliane de Oliveira 

Carneiro

Workfron – workshop de tecnologia da região Fronteira 

Oeste
Aceito

837
Thiago Augusto de 

Oliveira Marinho Ferreira

Quais fatores afetam a eficiência dos tribunais de contas 

estaduais no Brasil?
Aceito

839 Larissa Borges dos Santos

Diagnóstico do projeto revisando para o enem de biologia 

através de pesquisa com alunos da Escola Dr. Artur 

Antunes Maciel

Não Avaliado

840 Hozana Silva Guimarães
Avaliação físico-química e microscópica de méis 

comercializados em feiras-livres da cidade de Cuiabá-MT
Não Avaliado

841 Beatriz Carse Alcover
A relevância do sistema de informações geográficas para a 

análise espacial
Não Avaliado

842
Allan Nascimento de 

Arruda 

Pesquisa bibliográfica sobre os “trabalhos de conclusão de 

curso” do curso superior de tecnologia em gestão 

ambiental, campus Cuiabá – Bela Vista

Aceito



843
Thiago Alves Gonçalves 

Mendes

A influência das formigas-cortadeiras no ecossistema do 

ifmt-campus Cuiabá – Bela Vista
Não Avaliado

845
Hébia Tiago de Paula 

Monteiro

Composição floristica e sua utilização em quintais urbanos 

de Vila Bela da Santissima Trindade
Não Avaliado

846 Bruno Pereira Garcês
Programa "professores para o futuro" - conhecendo o 

sistema educacional finlandês
Não Avaliado

847 Jessica da Silva Vieira
Utilização de modelo didático no ensino de zoologia dos 

vertebrados
Não Avaliado

848 Francielly Da Silva Torres
Relato de experiência: intervenção na aema (associação 

ecológica meio ambientalista)

Aceito com 

Correções

Favor verificar os seguintes pontos:

1. Título do trabalho deve estar centralizado;

2. Padronizar os nomes dos autores (foi utilizada 

fonte calibri 11);

3. Incluir o termo "PIBID" nas palavras-chave;

4. Nas subseções só a primeira letra deve estar 

em maiúscula;

5. Deixar claro qual o referencial teórico adotado 

na pesquisa;

6. Complementar as referências bibliográficas.



850 Ana Maura Pereira Cabral Aplicabilidade do bluetooth smart para internet of things
Aceito com 

Correções

Parecer final:

Favor verificar os seguintes pontos:

1. Título do trabalho deve estar todo em letra 

maiúscula;

2. O endereço eletrônico deve estar na última 

linha da identificação;

3. Explicar melhor a metodologia do trabalho;

4. Incluir as “considerações finais” no texto do 

trabalho;

5. Os agradecimentos devem estar em negrito e 

itálico.



851
Leila Cimone Teodoro 

Alves

“trator de galinhas”: uma alternativa de produção 

sustentável

Aceito com 

Correções

Favor atentar-se para os seguintes pontos:

De acordo com as instruções para submissão de 

resumos expandidos para o IV  WORKIF a 

formatação dos nomes dos autores deve estar da 

seguinte maneira:

“os nomes dos autores, alinhados à esquerda, na 

primeira linha, incluindo o primeiro nome, iniciais 

de outros nomes e sobrenome. Cada nome ou 

grupo de nomes deve ser seguido da afiliação 

correspondente. Quando incluir mais de um autor 

da mesma instituição, não é necessário repetir a 

afiliação. O nome dos autores deve ser digitado 

em negrito, enquanto que todas as informações 

restantes devem ser digitadas em estilo normal 

(nem negrito, nem itálico). Na última linha deve 

ser digitado o endereço eletrônico do(s) autor(es), 

conforme neste modelo. Assinalar com * 

(asterisco) o autor que fará a apresentação do 

trabalho no evento. Se não houver indicação, a 

Comissão definirá que o primeiro autor será o 

apresentador”. 

O Corpo do texto: deve estar digitado em estilo 

normal, espaço simples, justificado. (o resumo 

apresentado está com espaçamento de 1,5).

852
Mayara Lima Ribeiro 

Rodrigues

Avaliação de contaminantes físicos em "farinha" de 

piracuí proveniente da cidade de Belém – PA.
Aceito

853 Poliane Rodrigues Rosa
Diversidades da anatomia vegetal em tela: estampe essa 

ideia
Aceito

855
Cristiane de França 

Tavares

A aema, o PIBID e as escolas: a interação que forma e 

transforma.

Aceito com 

Correções

Uniformizar a fonte do texto. As palavras-chave e 

as referências bibliográficas estão em fonte Arial e 



856
Maria Gloria Souza 

Oliveira
Prática de cálculo de custos em aulas de matemática Aceito

857 Dagoberto Rosa de Jesus
Estudo sustentável do sistema de energia fotovoltáica no 

cultivo hidropônico de hortaliças

Aceito com 

Correções

Favor atentar-se para o que está disposto nas normas 

de submissão para o IV Workif:

Título do trabalho

O título deve ser digitado em negrito, em letras 

maiúsculas, em fonte Times New Roman tamanho 14pt, 

com alinhamento centralizado, não devendo exceder 3 

linhas. Deixe três linhas de espaço (12pt) entre o final 

do título e o primeiro autor.

Autor(es) e afiliação

Digite os nomes dos autores, alinhados à esquerda, na 

primeira linha, incluindo o primeiro nome, iniciais de 

outros nomes e sobrenome. Cada nome ou grupo de 

nomes deve ser seguido da afiliação correspondente. 

Quando incluir mais de um autor da mesma instituição, 

não é necessário repetir a afiliação. O nome dos 

autores deve ser digitado em negrito, enquanto que 

todas as informações restantes devem ser digitadas em 

estilo normal (nem negrito, nem itálico). Na última 

linha deve ser digitado o endereço eletrônico do(s) 

autor(es), conforme neste modelo. Assinalar com * 

(asterisco) o autor que fará a apresentação do trabalho 

no evento. Se não houver indicação, a Comissão 

definirá que o primeiro autor será o apresentador. 

Solicitamos que sejam feitas as adequações, conforme 

disposto acima.



858 Daniel C. V. Filho
Educação ambiental nas escolas: uma estratégia de 

conscientização

Aceito com 

Correções

De acordo com as normas as seções do texto 

devem estar numeradas em algarismos arábicos e 

não em algarismo romano como consta no texto. 

Todo o corpo do texto deve estar justificado. (vide 

as considerações finais que está alinhada a 

esquerda no texto submetido).

860
Maria Eduarda Bertoni 

Borges

Palavras abensonhadas: a criatividades lexical em mia 

couto
Não Aceito

A temática da pesquisa é interessante, porém, o 

arquivo enviado está formato Power Point e não 

contempla a estrutura de resumo expandido. De 

modo que, caso o comitê científico considere 

pertinente o aceite do trabalho, o mesmo terá 

que ser praticamente todo reestruturado.

861 Cesar Eduardo Guarienti Infraestrutura e-science para pesquisas ambientais Aceito

863
Maria Ester Godoy 

Pereira Maekawa

Reflexões acerca das relações raciais e educação: 

examinando textos
Aceito

864 Igor Breno Figueiredo

Monitoramento de ativos de rede utilizando tecnologias 

livres para o envio de notificações por mensagens de 

celular

Aceito

865 Silvana Alencar Silva A noção de currículo de um curso de pedagogia de MT Aceito

866 Flávio Abel Novatvoski
Iogurte grego gelatinizado sabor cagaita: 

desenvolvimento e aceitabilidade

Aceito com 

Correções

1 - O título dever estar todo em maiúsculo;

2 - As referências bibliográficas devem estar na 

fonte Times New Roman e não em Arial.

867 Eder Carlos Hoffmann
Levantamento bibliográfico de plantas aromáticas do 

cerrado usadas na medicina popular.

Aceito com 

Correções

1 - A identificação dos autores deve estar alinhada 

a esquerda, em fonte 11.



868 Reny Rezende Camargo

Caracteristícas dos alunos participantes de inciação 

científica do IFMT e a avaliação acerca da sua participação 

no programa PROIC.

Aceito com 

Correções

Verificar espaços entre títulos

Completar o Texto. Parte Final

Texto com espaçamento simples??

etc, etc

870
Albert Andrew Gonçalves 

da Silva

Dificuldades em cálculo apresentadas por alunos na 

engenharia da computação

Aceito com 

Correções

1 - Colocar a identificação dos autores em fonte 

Times New Roman 11;

2 - Retirar a marcação de itálico no título das 

referências bibliográficas.

871 Odimar Fonseca de Oliveira A física no lançamento de foguetes de garrafa pet Aceito

876 Douglas Gonçalves Lima
Simulação computacional de fenômenos físicos e 

formação continuada dos professores de física

Aceito com 

Correções

- A metodologia relata o que foi feito, é preciso 

ficar claro como foi feito, para que o trabalho 

possa ser reproduzido.

- O Trabalho passa de metodologia para 

considerações finais, sem mencionas resultados, 

discussões e conclusões. Estes itens são essenciais 

para um trabalho científico.

877
Raiane Ramos Galoci de 

Oliveira

Medidas de complexidade em séries temporais de 

variáveis climáticas
Não Aceito

O Trabalho não deve ser aceito, porque apresenta 

característica de projeto, e não de uma pesquisa 

realizada.  Não apresenta nenhum resultado. "Nos 

próximos estudos os resultados da análise de 

dimensionalidade e entropia amostral das séries 

temporais de variáveis climáticas serão cruzadas 

com o ONI (Índice Oceânico Niño) para verificar a 

influência deste fenômeno climático em variáveis 

climáticas da região do estado de Mato Grosso" 

Que resultados?



878 Rafael Torres Souza Sistema de consóricio milho e crotalária Aceito

884
Jackeline Eliada Cichoski 

Da Silva

Captação de água pluvial no IFMT – campus Bela Vista: a 

importância do uso sustentável dos recursos hídricos
Não Aceito

O Trabalho não encontra-se estruturado com 

metodologia que possa ser considerado um 

trabalho científico. A coleta da água de chuva oito 

vezes de maio a setembro não gera informações 

suficientes para conclusões cientificas.

890
Kristiane Munique Costa 

e Costa

Leitura sobre a influência do blues na performance de 

músicos violonistas e/ou guitarristas de Barra do 

Garças/MT

*******

893 Marcos Sousa Rabelo
Reciclagem de papel aplicada na confecção de materiais 

didáticos para o ensino de química
Não Avaliado

896
Glleyce Kelly dos Santos 

Chaves

Impacto ambiental causado pelo ecoturismo na cachoeira 

do facão em Cáceres – MT
Não Avaliado

897
Renan Jesus Mendonça 

de Souza

Estudo da viabilidade da utilização de redes plc lan em 

sistemas smart grid
Não Avaliado

898 Leticia Basilio Silva
Novas perspectivas metodológicas para o ensino da 

leitura literária e produção escrita
Não Avaliado

899
Wendy Campos de 

Almeida

Mulheres na computação: Camila Achutti, Wendy Hall e 

Merissa Ann Mayer
Aceito

900 Andréia Costa de Oliveira
O PIBID e a utilização de aplicativos em tablets e celulares 

na formação de professores de física
Aceito

902 Jaqueline P Riquelme Cliente oculto: alinhando teoria e prática Aceito



903 Walter Campus de Oliveira Monitoria: uma ação formativa no PIBID Aceito

904
Alessandra Moraes 

Oliveira Moraes

Avaliação do frescor e das condições higiênico-sanitárias 

do pescado comercializado em supermercados da cidade 

de Cuiabá/MT

Aceito

905 José Machado Júnior

Caracterização etnofarmacológica de Juína-MT sob a ótica 

das terapeutas da sala de saúde d. Paulina – pastoral da 

saúde

Aceito

906
Marina Correa da Costa 

Abreu

Avaliação microbiológica de sashimis de salmão, 

comercializados em restaurantes no município de Cuiabá-

MT

Aceito

907 Francielly da Silva Torres
As perspectivas de uma jovem pibidiana com uma 

experiente
Aceito

909 Laura Eliza Gregui Mota

Os aspectos das atividades realizadas na escola 

intercalando o viveiro educador e os conteúdos de sala de 

aula.

Aceito com 

Correções

Favor corrigir: 1)Apresentação; 2)Título; 

3)Resumo e palavras chave; 4) Figuras e Tabelas; 

5)Referências/citações; 6) Referências 

Bibliográficas;

912 Walterley Araujo Moura
Estudo da eficiência de dois modelos de rastreadores 

solares acoplados a placas fotovoltaicas
Aceito

913
Elio Santos Alemeida 

Júnior

Transmissão de dados em um ambiente wireless 

utilizando o módulo transceptor nrf24l01
Aceito



915 Julio Silva Oliveira Teoria-prática: aulas inovadoras na docência
Aceito com 

Correções

Verificar as normas de submissão para Autores: 

Alinhados a esquerda; primeiro nome, iniciais dos 

outros nomes e o sobrenome; cada nome deve 

ser seguido de afiliação. Nome em negrito e 

demais em texto normal; Na última linha o 

endereço eletrônico. Falta numeração dos Títulos

917
Ana Antonia de Arruda 

Paula

Condições higiênicas em estabelecimentos que 

manipulam e comercializam alimentos

Aceito com 

Correções

Verificar Normas: Autores alinhados a esquerda; 

primeiro nome, iniciais dos outros nomes e o 

sobrenome; cada nome deve ser seguido de 

afiliação. Nome em negrito e demais em texto 

normal; Na última linha o endereço eletrônico

918
Patrícia Roz dos Santos 

Castanharo

Investigação dos casos de hanseníase na cidade de Juína-

MT

Aceito com 

Correções

O Trabalho está muito bom. Corrigir o nome do 

IFMT - Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Mato Grosso na afiliação do autor e 

nos agradecimentos

919 Pamela Fernandes Silva

Lecionando violão para uma aluna surda: as primeiras 

práticas de educação musical especial no IFMT campus 

avançado Tangará da Serra

Aceito com 

Correções

Verificar as normas para relacionar os autores: 

Alinhados a esquerda; primeiro nome, iniciais dos 

outros nomes e o sobrenome; cada nome deve 

ser seguido de afiliação. Nome em negrito e 

demais em texto normal; Na última linha o 

endereço eletrônico

921 Francielly Da Silva Torres Uma ação do PIBID: denominada descobrindo a síntese Não Aceito
O trabalho não deve ser aceito. É uma  simples 

atividade de sala de aula.

924 Diéli Denise Rostirolla
Desempenho de cultivares de sesamum indicum l., Como 

opção para segunda safra no meio-norte de Mato Grosso
Aceito



925
Wiliana Mendes dos 

Santos 

Planejamento participativo nos centros de eja de Mato 

Grosso: papel do(a) coordenador(a) pedagógico(a)
Aceito

926 Filipe Rafaeli Deina
Doses e épocas de aplicação de adubação potássica na 

cultura do girassol
Aceito

927
Cristian Jacques Bolner 

de Lima

Produção de biocombustível de segunda geração 

utilizando biomassa celulósica do capim colonião

Aceito com 

Correções

Corrigir Autores: primeiro nome, iniciais dos 

outros nomes e o sobrenome

928
Pedro Henrique 

Reculiano Mota

Estudo do redesenho do carrinho de mão para trabalhos 

na agricultura
Aceito

929
Antonio Miguel Olivo 

Neto

Atropelamento de animais silvestres no trecho das brs 

070 e 174 em Mato Grosso

Aceito com 

Correções

Corrigir os Autores, conforme as normas de 

submissão: Autor(es): Alinhados a esquerda; 

primeiro nome, iniciais dos outros nomes e o 

sobrenome; cada nome deve ser seguido de 

afiliação. Nome em negrito e demais em texto 

normal; Na última linha o endereço eletrônico

932 Dayane Oliveira Sandri

Desenvolvimento e qualidade microbiológica de barras de 

cereais formuladas com polpa de buriti e amêndoa de 

baru

Aceito com 

Correções

Corrigir o item autores: Autor(es): Alinhados a 

esquerda; primeiro nome, iniciais dos outros 

nomes e o sobrenome; cada nome deve ser 

seguido de afiliação. Nome em negrito e demais 

em texto normal; Na última linha o endereço 

eletrônico

933
Helena Grigoletti 

Medeiros

A prática de dança no IFMT campus avançado Tangará da 

Serra: aprendendo e compreendendo dança através do 

youtube

Aceito com 

Correções

Corrigir o item Autores: Autor(es): Alinhados a 

esquerda; primeiro nome, iniciais dos outros 

nomes e o sobrenome; cada nome deve ser 

seguido de afiliação. Nome em negrito e demais 

em texto normal; Na última linha o endereço 

eletrônico



935
Naisha Emanuella 

Bernardo
Reaproveitamento da agua da chuva Não Aceito

O autor não se atentou para as normas de 

submissão. O trabalho submetido está totalmente 

fora do padrão solicitado.

938 Dayane Oliveira Sandri

Desenvolvimento e composição centesimal de barras de 

cereais formuladas com polpa de buriti e amêndoa de 

baru acrescida de prebiótico

Aceito

939 Julia Janice Loffler

Inseticida botânico a base de extrato de nim e óleo de 

mamona na prevenção ao ataque de cupim (nasutitermes 

sp.) Em madeira de eucalipto

Não Avaliado

940
Matheus Yan Almeida 

Soares Kurpel Daron

Uma análise da percepção social acerca dos espaços 

públicos e equipamentos comunitários no bairro Parque 

Cuiabá em Cuiabá/MT

Não Avaliado

944 Tiago Cardoso De Oliveira Mural oportunístico Não Avaliado

945 Thaís Cristina de Carvalho

Caracterização físico-química de farinhas utilizadas na 

preparação de cookies de taioba (xanthosoma 

sagittifolium)

Não Avaliado

946 Solange Oliveira Santos

Expectativas e desafios da ead e o uso das novas 

tecnologias de comunicação e da informação durante o 

curso de formação para profissionais da educação

Não Avaliado

950
Elaine Carvalho de 

Morais

Análise físico-química de néctares industrializados 

comercializados em Cuiabá-MT
Não Avaliado

953 Joao Brito Guimaraes
Conscientização dos produtores de leite do municipio de 

Confresa-MT quanto a instrução normativa 62
Não Avaliado



954 Dagoberto Rosa de Jesus
Educação ambiental, sustentabilidade e escola: uma 

proposta interdisciplinar

Aceito com 

Correções

Correções: O resumo, fonte 11 e itálico, corpo do 

texto em seguida a palavra (resumo:), referencia 

fonte 11. Margens 2,5 cm, parágrafo com recuo 

0,75 cm. Título centralizado.  Autor e colaborador 

em negrito. Observar espaçamentos entre os 

títulos.

955
Talissa de Oliveira 

Gonçalves

Qualidade da alface (lactuca sativa l.) Do tipo crespa e 

americana no cultivo convencional e hidroponico

Aceito com 

Correções

Correções: referência tamanho da fonte 11, 

Autores incluir nome completo de todos os 

autores.

956
Francisco Nascimento 

Silva Filho
Festival de pipas Benjamin Franklin

Aceito com 

Correções

As referencias tem que ter fonte 11, todas as 

figuras tem que ser numeradas  e com descrição 

fonte 11

959
Lucas Aurélio Macena 

Pereira

Elementos biográficos do texto: oficinas sobre 

sustentabilidade

Aceito com 

Correções

Correções: anexar o nome do 1º autor, não é 

necessário repetir a filiação do 2º e 3º autor 

deixar somente o e-mail. Observar os 

espaçamentos.

962 Estefânia Vedovatto 
Composição nutricional de torrones com adição de 

diferentes tipos de grãos

Aceito com 

Correções

Correções: identificar o 1º e 2º autor com 

numeração. Não é necessário repedir a filiação no 

2º autor, deixe somente o email.

963 Lucas Rampazo Mateus
Otobiografias: (re) pensando a produção de 

conhecimento em educação

Aceito com 

Correções

correções: recolocar o primeiro autor 1, deixar o * 

no segundo autor para identicar como 

apresentador.  Não é necessário repetir a filiação 

e end. no segundo autor somente mantenho o 

email.

964
Richard Uriel Castelli 

Freitas

Sustentabilidade pela linguística, letras e artes: uma 

pesquisa na base de dados scielo

Aceito com 

Correções

Correção: referente ao primeiro autor 1  

identificar   e remanejar. A filiação e end. não 

precisa ser repetido no segundo autor2, 

mantenha só o email.  Observar formatação do 

paragrafo do corpo do título 2, observar 

parágrafos muito longos.



966
Ana Carolina Alves 

Acadroli
Constituição de si – uma irrecusável busca de sentido

Aceito com 

Correções

Correção: identificar o primeiro autor 1, não 

repetir filiação e end. no segundo autor, manter o 

email no 2º autor.  Observar as citações conforme 

normal para o resumo expandido do workif nos 2 

trabalhos professor Wesley.

967 Daniel Baraldi
Quando a arte e a literatura lançam seus olhares à 

sustentabilidade

Aceito com 

Correções

Correções:  identificar o 1 autor 1, a filiação não 

precisa ser repetida no 2 autor 2, manter o email 

no autor 2. Seguir orientação de modelo de 

citação conforme instrução.  Sobre o tópico, 

verificar a necessidade de várias subseções, as 

orientações falam no máximo 2 por titulo.

968
Manuela Arruda dos 

Santos Nunes da Silva

História e diversidade sociocultural dos povos tradicionais 

da Fronteira Oeste

Aceito com 

Correções

Correções: A filiação e endereço não precisa ser 

repetido no segundo autor, mantenha o email no 

autor2. O resumo expandido é uma oportunidade 

de mostrar o resultado de trabalho que já estão 

sendo executados, podendo ser total ou parcial.  

Solicito exposição dos resultados parciais.  O texto 

de considerações finais está como uma 

justificativa de pré projeto, também é importante 

enfocar os resultados parciais ai, mesmo que não 

tenha resultados objetivos.



969
Thaisa Aparecida Lima da 

Silva 
Projeto pauta viva

Aceito com 

Correções

1) Adequar fontes do: título do trabalho, resumo, 

citações bibliográficas (fonte 11);

2) Adequar espaçamento abaixo do: título do 

trabalho, nomes dos autores, entre os parágrafos 

do texto; 

3) Adequar a lista de autores, suas filiações e 

demais dados. Apenas um apresentador por 

trabalho.

4) Adequar recuo nas citações;

5) Adequar a fonte dos títulos de seção

6) Adequar palavras-chave;

7) Adequar a conclusão final do texto;

8) Adequar o título dos agradecimentos;

9) Adequar os nomes dos autores nas citações 

conforme as instruções;

10) Adequar as referências bibliográficas.

11) O resumo expandido precisa apresentar 

resultados da pesquisa,

ainda que parciais.



970 Carlos Tierre
Avaliação de concreções lateríticas para uso como 

agregados para concreto

Aceito com 

Correções

1) Adequar espaçamento entre o título e o nome 

dos autores, entre a última afiliação e o início do 

resumo e entre as palavras-chave e o primeiro 

título de seção;

2) Adequar a separação das palavras-chave com 

vírgula.

3)Remover o espaçamento entre os parágrafos de 

uma mesma seção/subseção.

4) Adequar a formatação dos nomes dos autores 

e filiação (Alinhados a esquerda; primeiro nome, 

iniciais dos outros nomes e o sobrenome; cada 

nome deve ser seguido de afiliação. Nome em 

negrito e demais em texto normal; Na última linha 

o endereço eletrônico)

972
Wanderson Renato 

Moraes da Silva

Estudos sobre sustentabilidade: uma análise da base de 

dados scielo

Aceito com 

Correções

1) Adequar a formatação dos nomes dos autores 

e suas afiliações (Alinhados a esquerda; primeiro 

nome, iniciais dos outros nomes e o sobrenome; 

cada nome deve ser seguido de afiliação. Nome 

em negrito e demais em texto normal; Na última 

linha o endereço eletrônico)

2) Remover espaço entre o título 

"Agradecimentos" e o corpo do texto;



973 Fernando Henrique Silva Intervenções artísticas sobre sustentabilidade
Aceito com 

Correções

1) Adequar a formatação dos nomes dos autores 

e suas afiliações (Alinhados a esquerda; primeiro 

nome, iniciais dos outros nomes e o sobrenome; 

cada nome deve ser seguido de afiliação. Nome 

em negrito e demais em texto normal; Na última 

linha o endereço eletrônico)

2) Remover espaço entre o título 

"Agradecimentos" e o corpo do texto;

3) Adequar espaçamento entre a última afiliação 

de autor e o resumo;

4) Adequar espaçamento entre as palavras-chave 

do trabalho e o título da primeira seção;

5) Adequar o tamanho da fonte das citações no 

corpo do trabalho;

6) Adequar o tamanho da fonte na legenda das 

imagens;



976
Erisvaldo Marques 

Parangaba
Conexão terceira idade

Aceito com 

Correções

1) Formatação inadequada dos nomes dos 

autores e suas afiliações (Alinhados a esquerda; 

primeiro nome, iniciais dos outros nomes e o 

sobrenome; cada nome deve ser seguido de 

afiliação. Nome em negrito e demais em texto 

normal; Na última linha o endereço eletrônico)

2) Formatação inadequada do espaço entre o 

título do trabalho e o nome do autor;

3) Formatação inadequada do espaçamento entre 

a última afiliação de autor e o resumo;

4) Formatação inadequada do espaçamento entre 

as palavras-chave do trabalho e o título da 

primeira seção;

5) Formatação inadequada do tamanho da fonte 

no resumo  do trabalho;

6) Formatação inadequada do tamanho da fonte 

na filiação do autor;

7) Formatação inadequada da formatação das 

citações;

8) O resumo não apresenta dados suficientes que 

tornem possível avaliar o andamento e conclusão 

do trabalho realizado.

977 Victor Luiz Duarte Rigotti
Campanhas de doação de sangue como atividade 

pedagógica para aulas de biologia no ensino médio
Não Aceito

O trabalho não atende regras mínimas exigidas 

para a elaboração de um Resumo expandido, não 

apresentando alguns itens básicos como 

Metodologia e Resultados e Discussão, e por não 

conter itens fundamentais fica inviável até mesmo 

realizar a sua avaliação.



978 Poliana Pereira Lopes

Método hot fill como forma de garantir a qualidade 

higiênico sanitária do leite comercializado no município 

de Confresa/MT

Aceito com 

Correções

Sugiro que o termo HOT FILL esteja em itálico 

como no corpo do texto e por ser um termo em 

língua estrangeira.

Sugiro que alguns erros ortográficos sejam 

corrigidos no resumo e na conclusão, como crases 

colocadas em locais impróprios bem como 

algumas preposições.

979 Victor Hugo Mega Simião
Crenças: o que pensam os estudantes do IFMT sobre o 

ensino de língua estrangeira na escola pública

Aceito com 

Correções

Senti falta da Metodologia como um item 

dissociado dos Resultados e Discussão como 

vocês escreveram, considero que um texto fica 

mais ordenado  quando se descreve o passo a 

passo da pesquisa realizada.

981
Faride Fernandes Silva 

Junior

Estudo comparativo entre as versões do protocolo 

http/1.1 e http/2

Aceito com 

Correções

Sugiro que o resumo seja melhor elaborado, pois 

observei que o Resumo descrito trata-se do 

objetivo do trabalho. Outra sugestão é conseguir 

as imagens com melhor definição pois as mesmas 

não parecem ser de boa qualidade. Acrescentar os 

agradecimentos e atentar para o tamanho do 

parágrafo para que fiquem uniformes, 

principalmente na Introdução e Conclusão.

982 Leticia Vinaga
Água para consumo no assentamento Quilombola Vão 

Grande – MT

Aceito com 

Correções
Faltaram os Agradecimentos !

984
Guibson Aparecido da 

Silveira

Bebida láctea fermentada de bacaba (oenocarpus bacaba 

mart)

Aceito com 

Correções
Faltaram os agradecimentos.

985 Roni Barbosa Balduino
Características biométricas de frutos de orelha de macaco 

(enterolobium contortisiliquum (vell.) Morong)
Aceito



987 Telma da Silva Aguiar

Projetos de pesquisa realizados no IFMT campus Confresa 

tendo os anos de 2010 a 2015 como objeto da 

investigação

Aceito com 

Correções
Faltou o item Agradecimentos

988 Danillo Jesus Guimarães

Um estudo de caso sobre a elasticidade-preço da 

demanda de produtos comercializados em um mercado 

de Barra do Garças-MT

Aceito

989
André Luiz Amorim da 

Fonseca

Problemática em projeto de controlador automático 

microprocessado de baixo custo para vazão de ar em 

painéis evaporativos

Aceito com 

Correções

Fazer algumas correções de pontuação por todo o 

texto. Inserir o item agradecimentos.

990 Edcassio Nivaldo Avelino
Implantação de cursos técnicos integrados: uma proposta 

metodológica do ifmt Campus avançado Diamantino.

Aceito com 

Correções
Faltaram os agradecimentos.

992 Willian Pinheiro Soares 
Desenvolvimento de paçoca de soja enriquecida com 

linhaça (linum usitatissimum l.)

Aceito com 

Correções

Alguns itens precisam ser corrigidos, como 

tamanho da letra do resumo, espaçamento entre 

linhas no corpo do texto ( simples), faltou o item 

Agradecimentos

993
Michele Rejane Coura da 

Silva

Análise das regulamentações do ensino semipresencial 

nas universidades federais

Aceito com 

Correções

Discordo que as palavras-chave devam ser 

Portarias específicas. Faltou o item 

Agradecimentos

994 Débora Cristina Pastro 

Uso de ferramentas moleculares na detecção de 

staphylococcus aureus em espécies de peixes 

comercializados em Sorriso-MT.

Aceito com 

Correções

Sugiro adequar o tópico autores conforme 

modelo disponibilizado.

Inserir órgão financiador se for o caso.

995 Jéssica Priscila Perondi
Café botânico realizado com alunos da Escola Dr. Artur 

Antunes Maciel

Aceito com 

Correções

O endereço deve estar descrito para todos os 

autores, o tipo de letra nas referências 

bibliográficas estão diferentes. Corrigir erros de 

concordância no 1º parágrafo dos Resultados. 

Faltou um maior embasamento teórico 

relacionada a metodologia aplicada para a 

obtenção de resultados.



996
Alysson Ricardo Melo 

Hellmann

Linguística de corpus: as palavras mais utilizadas da língua 

inglesa em manuais técnicos

Aceito com 

Correções

Sugiro inserir ajustar as linhas laterais, acima e 

abaixo da Tabela, pois devido a extensão da 

mesma, os termos não fiquem soltos no texto.

999
Talita Lorrayne do 

Nascimento Rosa Leite

Introduzindo o ensino de fisica nas escolas atraves de 

jogos – jogo nos caminhos da física.

Aceito com 

Correções

Correções dos nomes dos autores inclusive tem 

autor com nome em letra minúscula, o resumo 

achei que está desconectado do principal objetivo 

do trabalho: não é porque tem poucos 

professores de Física na região que você objetivou 

trabalhar com jogos (não justifica)e sim outro 

motivo, talvez a desmotivação, como você cita 

mais a frente. Observei alguns erros de 

concordância como "substituirão as aulas 

propriamente dito"e frases do tipo:objetivou-se 

criar um modelo e Optou-se então por criar - no 

mesmo parágrafo, reveja o texto.

1002 Alexander Stein de Luca Diagnóstico da paisagem urbana em Paranaíta-MT
Aceito com 

Correções

O Resumo excede ao máximo de palavras e o 

tamanho da letra não corresponde ao tamanho 

solicitado. Faltou o item Agradecimentos.

1004 Alexander Stein de Luca 

Dinâmica da qualidade da água em tanques de peixes no 

sistema de piscicultura, aspectos físico-químicos, Alta 

Floresta-MT.

Aceito com 

Correções
Faltou o item Agradecimentos.



1006 João Lima Beraldo Formação do preço de fertilizantes no Mato Grosso
Aceito com 

Correções

Não concordo com o título. Acho q a palavra 

'formação' não cabe. Existem erros de ortografia 

no texto. Os autores citam uma Tabela no corpo 

do texto, mas a mesma não aparece. Senti falta 

de uma comparação com outros modelos. Por 

exemplo, um R2 em torno de 75% é bom? Faltou 

a justificativa, nem que seja com modelos para 

outros materiais. A conclusão está um pouco 

óbvia. Dizer que o preço da matéria-prima varia 

com o dólar não é novidade. Favor realizar as 

correções e enviar novamente.

1007 Marcio Martins
A vivência do adolescente como Clown nos PSFS 

circunvizinhos ao IFMT - campus Rondonópolis

Aceito com 

Correções

A ideia do trabalho é boa, porém exige algumas 

correções. O texto em muitas parte é confuso 

com frases fgrande. Quebrar mais as frases, pois o 

leitor se perde. Durante todo o trabalho não se 

utiliza espaçamento para o parágrafo. É estranho 

iniciar uma ntrodução com uma citação alinhada à 

direita. Faltou a parte de resultados, da 

metodologia os autores pularam para as 

conclusões.



1008
Ernany Paranagua da 

Silva

Monitoramento remoto de parâmetros 

hidrometeorológicos de uma estação telemétrica

Aceito com 

Correções

O trabalho tem ideia boa, mas exige algumas 

correções. O resumo não tem o mínimo de linhas 

que o modelo pede. Existem erros de ortografia 

no decorrer do texto. As variáveis da equação não 

estão iguais nas tabelas (índices). A plavra 'tabela' 

aparece no texto com a inicial minúscula. O 

tempo verbal está ora no presente, ora no 

passado. Padronizar no passado. E o principal: os 

resultados? Aonde estão os dados coletados com 

os equipamentos desenvolvidos? Faz-se 

necessário incluir esses dados e discutí-los. 

Cuidado com os erros de acentusção e ortografia.

1009
Hellen Cristina Ferreira 

Tizzo

Cultura e história de países falantes de espanhol no livro 

didático de língua estrangeira moderna: espanhol

Aceito com 

Correções

O trabalho possui alguns erros de concordância 

verbal e de digitação.

1010 Sarah Cavalari Ladeia

Extrabiol: uma proposta ecológica para o controle de 

formigas cortadeiras e de desenvolvimento sustentável de 

comunidades rurais

Aceito com 

Correções

O trabalho tem relevância científica, porém em 

vários momentos cita muito 'a provável atividade 

contra as formigas'. Isso deve ser utilizado em 

projeto, mas não em um trabalho científico para 

congresso. Palavras em língua diferente do 

português devem ser colocadas em itálico. Mudar 

o tempo verbal dos resultados. Por mais que o 

trabalho ainda não tenha sido concluído faz-se 

necessário falar no passado com relação às partes 

já realizadas. Achei os resultados pobres, mesmo 

que ainda em andamento, os autores poderiam 

melhorar a discussão, comparar com trabalhos da 

literatura.



1011 Matheus Demetrio Leão
Caracterização química da água utilizada pelos moradores 

do assentamento Antônio Conselheiro

Aceito com 

Correções

O modelo está inadequado, existe um modelo do evento. O 

resumo não tem o mínimo de palavras. Não nenhuma 

informação de formação ou estudo do segundo autor. O 

resumo e a introdução é constituído de frases desconexas. 

Palavras de idioma diferente do brasileiro têm que ser 

colocadas em itálico. As análises realizadas são físico-químicas 

e não apenas químicas. A metodologia das análises físico-

químicas está na forma de receita de bolo, as mesmas devem 

aparecer de forma impessoal. As palavras gráficos no texto 

devem aparecer com a primeira letra maiúscula. A discussão 

dos resultados de alcalinidade está bastante confusa. Dividir 

em parágrafos e melhorar a discussão. Não entendi os pontos 

de coleta. Faltou acrescentar o que significa cada um deles. 

Por que em alguns pontos os valores são bem elevados? Seria 

o ponto de coleta? Próximo a descarga de esgoto? Deve ter 

alguma explicação. Além disso, no eixo y o que significa 

'Cálculo de Titulação'? As legendas estão diferentes nos dois 

gráficos. O título do gráfico está em uma página e o gráfico 

em outra, corrigir. Existe um comportamento parecido entre 

as duas análises, isso não foi discutido. Existem muitas 

discussões nessa área na literatura, os autores podem 

enriquecer mais a discussão de resultados. Uma análise 

estatística tb poderia ter sido realizada com essa quantidade 

de dados. Corrigir a palavra 'Coclusões'. Vc concluiu o que? 

Dizer que o índice de acidez é alto é conclusão, desde que os 

autores argumentem um possível motivo para isso. Colocar os 

agradecimentos na forma impessoal. As referências estão 

com fundo cinza.



1014 Érick Victor Caciano Silva
Efeito do uso de resíduos de vidro na resistência à 

compressão do concreto

A ideia do trabalho é muito boa. Em geral, o 

trabalho está bem escrito. Apenas algumas 

correções breves. Separar unidade de medida dos 

valores (metodologia). Nos resultados escrever 

'Tabelas' no texto. Não foi falado sobre os 91 dias 

que aparecem na Figura 3. As Figuras 2 e 3 podem 

ser melhoradas. As legendas estão diferentes. 

Para os autores concluírem que os valores foram 

iguais aos de referência se fazia necessária uma 

análise estatística. Através do desvio padrão e do 

número de testes de prova (t-student, tukey) para 

afirmar se os valores eram iguais ou diferentes 

estatisticamente. Isso ia valorizar muito o 

trabalho. O trabalho não traz referências.

1015
André Luiz  

AthaydeRodrigues

Condições higiênico-sanitárias na comercialização de 

carnes em mercado municipal no Mato Grosso

Aceito com 

Correções

O trabalho tem um tema interessante, porém 

cabem algumas correções. Existem erros de 

concordância gritantes em todo o texto, favor 

corrigir. A disposição dos autores não está 

conforme o modelo do congresso. Corrigir o título 

para 'RESULTADOS E DISCUSSÕES'. O Gráfico 1 

não foi citado no texto. Centralizar o título do 

gráfico. Melhorar as conclusões. Existem muitas 

coisas para serem faladas diante dos resultados 

obtidos. Incluir agradecimentos.



1016 Gustavo Raffler da Silva

Influência da massa de sementes e métodos de superação 

de dormência no desenvolviemento de plântulas de 

orelha de macaco

Aceito com 

Correções

O trabalho é muito interessante. A análise 

estatística realizada deu um embasamento maior 

aos resultados e maior segurança para 

comparação dos dados. Existem alguns erros 

breves de concordância no decorrer do texto, 

reler com calma e corrigir. O tópico dos 

Agradecimentos está diferente de todo o 

restante. Dois autores estão sem os dados para 

correspondência.

1018 Luana Aparecida Gomes
Momentos de revelação: as marcas da inocência de 

rubião em quincas borba de Machado de Assis

Aceito com 

Correções

Existem alguns erros de português no texto. Reler 

e corrigir.

1019 Herminio Augusto Morais
Diferentes climas e suas consequências para a resistência 

do concreto.

Aceito com 

Correções

O trabalho tem que ser reescrito em sua 

totalidade. Não está no modelo do evento. Sem 

espaçamento nos parágrafos. O resumo não 

atinge as normas do modelo do evento. Figuras 

citadas no texto de forma errada (Figura 1, Figura 

2). Frases desconexas. O texto não se encontra 

justificado. Figuras que ultrapassam o limite da 

página. CO2???? Faz-se necessária uma análise 

estatística dos valores de compressão, pois não há 

como afirmar que alguns valores são diferentes, 

eles podem ser iguais estatisticamente. Enfim, o 

trabalho deve ser reescrito.



1024
Isabel Rosany Teixeira 

Rodrigues

Boas práticas de manipulação em mercado municipal no 

Mato Grosso

Aceito com 

Correções

Existem alguns erros de português no texto. 

Algumas frases não estão justificadas. Corrigir os 

nomes dos autores para o formato do evento. Os 

resultados estão com discussão fraca, talvez ma 

análise estatística tornaria essa parte do trabalho 

melhor. Faltaram as palavras-chave, bem como os 

agradecimentos. Devem melhorar as conclusões...

1025 Julyelle Alves Batista
A importancia da aula diferenciada: uma experiência 

didática no PIBID

Aceito com 

Correções

O título e os nomes dos autores não estão no 

padrão do congresso. Na introdução do trabalho 

não foi colocada uma referência do que foi 

afirmado. Isso tudo é teoria dos autores? Existem 

erros de gramática, acentuação e concordância 

gritantes ("a parti do"; "participativos, sendo 

fazendo perguntas"; "aula foram entregue"; entre 

outros erros). Rever todo o texto. As figuras não 

estão formatadas. Existe espaçamento grande nas 

figuras. O trabalho não tem resultados 

satisfatórios. Deveriam ter realizado algum tipo 

de avaliação.

1029 Josiani Marques Jesus

Efeito de medicamentos homeopáticos na contagem de 

ovos de nematóides nas fezes (o.p.g.) De ovelhas em 

Santo Antônio do Leverger- MT

Aceito com 

Correções

O trabalho está bem escrito e tem boa temática. 

Pena que os resultados ainda não foram 

promissores. Substituir na Tabela 1 o ponto por 

vírgula. Reescrever de forma melhor a conclusão.



1030 Nathalia Elias da Cunha
Desenvolvimento e aceitabilidade de risoles com farinha 

de buriti e recheio de jaca verde

Aceito com 

Correções

A ideia do trabalho é muito boa, mas cabem 

algumas considerações. Tudo o que está escrito 

no resumo está repetido no texto. Reescrever o 

resumo com palavras diferentes. Corrigir alguns 

erros de gramática no decorrer do texto. Os 

autores devem diminuir um pouco a introdução e 

explorarem melhor os resultados. Por exemplo, 

comparar a aceitabilidade do produto com outros 

produtos diferentes da literatura. Essa discussão 

ficaria mais rica. Melhorar a conclusão.

1033
Paulo Henrique Bueno 

Lopes
Brincando de coleta seletiva Não Aceito

O trabalho tem uma ideia muito boa, mas ainda 

não possui resultado algum, ao menos não foi 

apresentado. Quando os autores tiverem os 

resultados enviarão para um congresso.

1036
Ernany Paranagua da 

Silva 
Módulo para rastreamento via celular

Aceito com 

Correções

O trabalho tem uma ideia bem interessante, 

porém cabem algumas sugestões e/ou 

questionamentos. Existem erros de gramática e 

pontuaçã no texto, rever por inteiro. Os 

resultados poderiam ter sido discutido de forma 

melhor, principalmente a questão do custo menor 

que foi falado bastante, mas não de forma 

precisa. Seria legar realizar o levantamento de 

preço do atual para o do trabalho. Melhorar as 

conclusões e as referências.

1037 Francielly da Silva Torres Uma ação facilitadora na construção de conhecimento Não Aceito

Não foi possível identificar os objetivos do 

trabalho e, portanto, também não foi possível 

verificar se eles foram alcançados. O trabalho 

precisa ser melhor descrito.



1038 Vinícius Ribeiro Rossi de Paula
Cultivo da soja em diferentes resíduos vegetais e 

aplicação de gesso agrícola

Aceito com 

Correções

Os autores devem rever a formatação da filiação, 

uma vez que deve constar o primeiro nome do 

autor, as iniciais dos demais nomes e o último 

sobrenome completo.

Os autores devem colocar todos os nomes 

científicos presentes no texto em itálico, sendo 

apenas a primeira letra do nome em Maiúsculo.

As citações bibliográficas durante o texto devem 

ter o nome dos autores em maiúsculo.

1040
André Luiz Amorim da 

Fonseca

Desenvolvimento de programa computacional 

comparativo entre estratégias de controle de sistemas de 

resfriamento evaporativo

Não Aceito

Praticamente todas as configurações de 

formatação exigidas para submissão do artigo não 

foram aplicadas. O objetivo do trabalho não esta 

claro. Os resultados não foram discutidos.

1041
Hagatta Janaina Salmazo 

de Sousa

Formulação de bala de caramelo com diferentes tipos de 

gordura

Aceito com 

Correções

O nome dos autores deve seguir o seguinte 

formato: Hagatta J. S. Souza.

Na sessão de agradecimentos, não deve ser 

mencionada pessoa física, apenas órgãos e/ou 

instituições.

Verificar as referências presentes no corpo do 

texto que não se encontram no final do trabalho.

1042
Monique Virães Barbosa 

Santos

Eclodibilidade de ovos de peixe beta (betta splendens) 

submetidos a diferentes temperaturas
Aceito

1043 Patrícia Aparecida Testa

Elaboração e análise sensorial de produto cárneo tipo 

hambúrguer de peito de peru enriquecido com farelo de 

aveia

Aceito com 

Correções

As margens devem ser revistas.

Os nomes dos autores devem ser descritos 

seguindo o exemplo: Patrícia A. Testa



1044
Eriseu Ribas Trindade 

Junior

Proposta de um gerador de energia com imãs de 

neodímio a partir de uma revisão da literatura
Não Aceito

As formatações exigidas não foram atendidas.

O texto não é claro

1047 Gabriel de Lima Araújo 
Estudo de conforto térmico e microgeração de energia 

elétrica através de efeito vortex
Não Aceito

A trabalho apresentado é um projeto de pesquisa, 

sem nenhum resultado obtido. Projetos de 

pesquisa não estão previstos para submissão ao 

evento IX WORKIF.

1048 Jéssica Inoca de Moura
Aplicação de alguns princípios da neurociência no ensino 

de ciências

Aceito com 

Correções

O nome dos autores deve seguir o exemplo: 

Jéssica I. Moura.

As palavras-chave devem ser separadas por 

vírgulas.

A figura 2 não foi mencionada no corpo do texto. 

Deve ser feita uma chamada da figura.

1049 Eliane Aparecida da Silva
Gestão escolar democrática: relação entre o aministrativo 

e o pedagógico no processo educativo

Aceito com 

Correções

O nome da autora deve seguir o exemplo: Eliane 

A. Silva.

Todas as seções do texto devem ser numeradas 

com algarismos arábicos.

No corpo do texto foi citada a Autora VIEGA, no 

entanto sem data.

Nas referências conta o trabalho de GARSKE e 

SILVA, 2015, trabalho este não citado no corpo do 

texto.

1051
Lizandra Carla Pereira de 

Oliveira

Teste de aceitação de molho de iogurte para salada com 

óleo essencial de manjericão (ocimum basilicum l.)

Aceito com 

Correções

No item Referências Bibliográficas, os trabalhos 

de DUTCOSKY, 1996 e PACHECO, 2001 estão 

listado, no entanto não estão citados ao longo do 

texto.

1052 Francieli Aparecida Vieira
Caracterização da cadeia produtiva das hortaliças 

herbáceas no municipio de Juína, MT

Aceito com 

Correções

O nome dos autores devem seguir o exemplo: 

Franciele A. Vieira



1053
Ilza Conceição Tomaselli 

Ribeiro

Caracterização físico-química de diferentes marcas de 

iogurte grego industrial

Aceito com 

Correções

Os nomes dos autores devem seguir o exemplo: 

Lizandra C. P. Oliveira.

Os agradecimentos devem estar antes das 

referências bibliográficas e não devem ser 

direcionados à pessoas físicas.

Rever a referência RAMOS, 2009, uma vez que no 

texto é citado como RAMOS et al.2009.

1054 Silvio Gonçalves Longhi

Capacidade de retenção hídrica das frações da 

serrapilheira em área de savana florestada com 

abundância de guadua paniculata munro

Aceito com 

Correções

Os autores devem estar listados conforme o 

exemplo: Slivio G. Longhi.

A fonte do resumo deve ser tamanho 11.

O título da seção 3 deve ser digitado em letras 

maiúsculas.

A tabela 1 deve ser chamada no corpo do texto.

As referências bibliográficas devem estar listadas 

em ordem alfabética.

Blow, 1995 não foi listada no final.

1055
Monique Rafaella 

Almeida

Elaboração e análise sensorial de sorvete de diferentes 

variedades de tomate.

Aceito com 

Correções

As margens devem ser revisadas.

O nome dos autores deve ser escritos conforme o 

exemplo: Monique R. Almeida.

As tabelas devem ser numeradas com algarismos 

arábicos, não romanos

1057
Edimarcio Francisco 

Rocha

Elaboração de materiais didáticos digitais para o ensino 

de química

Aceito com 

Correções

Corrigir: Os autores devem estar alinhados a 

esquerda; primeiro nome, iniciais dos outros 

nomes e o sobrenome; cada nome deve ser 

seguido de afiliação. Nome em negrito e demais 

em texto normal; Na última linha o endereço 

eletrônico

1058
Nágila De Moura 

Brandão

Educação ambiental na ponta do dedo: uma análise 

pedagógica de cinco jogos digitais
Não Aceito O arquivo não foi anexado


