
 

 

9 DE OUTUBRO 

HORÁRIO  PALESTRAS MINICURSOS EXPOSIÇÕES 
8:00 – 9:00 Cerimônia de abertura – 

apresentação cultural 
Prof.: Paulo Ubiratã 

  - Pilhas eletroquímicas. 
 
- A vida de Marie Curie. 
 
- Trabalhos artísticos 
utilizando fotografias. 
 
- Lançamento de foguete. 
 
- Destilação de água 
utilizando energia solar. 
 
- Práticas pedagógicas para 
pessoas especiais. 

9:00 – 10:00  Polímeros: o que são e as 
implicações de seu uso no 
meio ambiente. 
Profa. Dra.: Luciana Fraga 

 

10:00 – 10:30 Coffe break   

10:30 – 11:30  Mesa redonda: profissionais 
do futuro 

 

 

13:00 – 14:00   Introdução à linguagem de 
programação Matlab. 
 

Mostra PIBIC –Jr 
- Filosofando com games: um 
olhar reflexivo sobre os 
aspectos éticos e filosóficos 
do game Ikarian. 
 
- Análise espacial da 
distribuição dos casos de 
malária e dengue no bairro 
de São José no Município de 
Tefé. 
 
- Gestão de coleta seletiva de 
resíduos sólidos: um plano de 
estudo para o Campus do 
IFAM -Tefé 

14:00 – 15:00  Pintar com luz: a história da 
fotografia 
Profa: Mariene Freitas 

15:00 -  15:30 Coffe break   

15:30 – 16:30  Ciência e pesquisa 
Prof.Msc.: Mauro Geri 
 

 

16:30 – 17:30   Metodologia de produção de 
textos científicos. 
Prof.Msc.: Mauro Geri 
 
 
 



10 DE OUTUBRO 

HORÁRIO  PALESTRAS MINICURSOS EXPOSIÇÕES 
8:00 – 9:00   Produção de sabões caseiros. 

 
Reutilização de materiais 
plásticos. 

- Pilhas eletroquímicas. 
 
- A vida de Marie Curie. 
 
- Trabalhos artísticos 
utilizando fotografias. 
 
- Lançamento de foguete. 
 
- Destilação de água 
utilizando energia solar. 
 
- Práticas pedagógicas para 
pessoas especiais. 

9:00 – 10:00   

10:00 – 10:30 Coffe break   

10:30 – 11:30  Análise de pórticos planos via 
matlab. 
Profa. Msc.: Natalie von 
Paraski 

 

 

13:00 – 14:00   Introdução ao uso do editor 
de texto latex. 
Profa. Msc.: Natalie von 
Paraski 

- Filosofando com games: um 
olhar reflexivo sobre os 
aspectos éticos e filosóficos 
do game Ikarian. 
 
- Análise espacial da 
distribuição dos casos de 
malária e dengue no bairro de 
São José no Município de 
Tefé. 
 
- Gestão de coleta seletiva de 
resíduos sólidos: um plano de 
estudo para o Campus do 
IFAM -Tefé 

14:00 – 15:00   Hortas orgânicas 

15:00 -  15:30 Coffe break   
15:30 – 16:30  Morcegos: mocinhos ou 

vilões. 
Prof. Msc.: Cléver Pinto 

Hortas orgânicas 

16:30 – 17:30 Cerimônia de encerramento 
 

  


