
	  
	  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FATEC ITAQUERA 
SEMESTRE I – 2018 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Os projetos relacionados abaixo, terão início no 1º semestre de 2018, e 

poderão concorrer a bolsas de iniciação científica. O tempo de conclusão dos 

projetos de pesquisa é de 12 meses e ao concluí-lo, o aluno receberá um 

certificado de realização de trabalho de iniciação cientifica. 

 

O período de inscrição é de 07/11/2017 a 25/11/2017. Preencha todos os 

dados abaixo em letra de forma: 

 

NOME: _________________________________MATRICULA: ____________ 

CURSO: ________________________________SEMESTRE: _____________ 

FONE: _______________ E-MAIL: ___________________________________ 

DISPONIBILIDADE (horas/semana): _____________HORÁRIO (disp): ______ 

 

ESCOLHA UM PROJETO, DOS DESCRITOS ABAIXO, PARA SE 

INSCREVER NA INICIAÇÃO CIENTÍFICA: 

 

Projeto nº:_____________ 

Autor: __________________________________ 

 

Esta ficha de inscrição deverá ser enviada para o e-mail da Comissão de 

Pesquisa da CEPE-FI (Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão da Fatec 

Itaquera), fatecitaquerapesquisa@gmail.com , ou na secretaria da 

coordenação, com a Srta Michele. 

 

Regulamento do programa de Iniciação Científica : 

http://www.fatecitaquera.edu.br/alunos/iniciacao-cientifica 



	  
 

PROJETOS 
 

Projeto 1: Mapeamento terminológico bilíngue da área de REVAC – Fase I  

 

Orientadora: Profa. Ms. Ilka Maria de Oliveira Santi 

Coorientadora: Profa. Dra. Magda Dias Gonçalves Rios 

 

Objetivos: Fazer um mapeamento terminológico, com foco em água gelada e de 

resfriamento, na área de REVAC, com base em materiais da ASHRAE e livros da área, 

para fins de construção de um glossário bilíngue orientado por corpora e exemplificado. 

Fazer levantamentos bibliográficos sobre o tema escolhido e ensinar a reconhecer 

questões linguísticas pertinentes à pesquisa, por meio da observação da língua em uso. 

Trabalhar a linguística contrastiva inglês-português, por meio de leitura atenta e 

comparativa, seleção de materiais e estudo do contexto. Introduzir os alunos ao estudo 

terminológico em áreas de especialidade, com o uso de materiais autênticos e 

significativos para sua formação. 

_______________________________________________________________ 

 

Projeto 2: Ecoeficiência, produção mais limpa e controle de poluição pela indústria 

metalúrgica de ferrosos: tecnologias disponíveis e aplicações. 

 

Orientadora: Profa. Dra. Alice Takako Hirose 

 

Objetivos: Contribuir para a difusão de tecnologias limpas/ tecnologias verdes 

(Ecoeficiência, P+L e Badct) e suas aplicações na economia de recursos naturais, 

prevenção e controle da poluição pelo setor metalúrgico de ferrosos. Desenvolver nos 

alunos da Fatec Itaquera, futuros profissionais da área de Tecnologia em Mecânica, uma 

visão holística e perspectiva inovadora, buscando soluções, incorporando e valorizando 

a variável ambiental e a sustentabilidade nos processos e sistemas produtivos. Criar 

oportunidades de interação entre o aluno e as indústrias, vivenciar experiências teórico-

práticas que possam enriquecer sua formação adquirida em sala de aula,  identificar 

oportunidades de mercado e apresentar projetos técnicos com solução de mercado.  



	  
Criar  empresas sustentáveis, agregar valor aos seus produtos, processos ou serviços por 

meio de incremento em seu nível tecnológico. Incentivar a Fatec Itaquera a participar 

como uma das instituições pertencentes à Rede de Tecnologias Limpas do Brasil. 

Compreender os processos de produção, quais e como as principais matérias-primas e 

insumos utilizados nos processos. Compreender os processos de produção, quais e como 

os principais poluentes são gerados nos processos (com ênfase em emissões 

atmosféricas). Comparar o consumo de matérias primas e insumos por meio de 

tecnologias convencionais, com tecnologias em Ecoeficiência. Analisar quais as 

tecnologias de produção mais limpa (P+L) disponíveis, e quais têm sido aplicadas para 

a prevenção de poluição (com ênfase em emissões atmosféricas). Analisar quais as 

tecnologias-fim-de-tubo disponíveis (BADCT - Best Available  Demonstrated Control 

Tecnologies), e quais têm sido aplicadas para o controle de poluição. 

_______________________________________________________________ 

 

Projeto 3: Automação hospitalar aplicada no desenvolvimento de matrizes de 

microeletrodos para a análise da atividade bioelétrica de culturas de células 

cardíacas. 

 

Orientador: Prof. Dr. Fernando Luis de Almeida 

 

Objetivos: O objetivo geral deste projeto de IC é o desenvolvimento e teste de uma 

matriz de microeletrodos (sensores) sobre substratos de PCB (printed-circuit board) 

para a captação dos sinais elétricos propagados em uma solução eletrolítica. Durante 

este IC, concluiremos os seguintes objetivos específicos, a saber: i) fabricar as matrizes 

de microeletrodos em substrato PCB; ii) desenvolver um aparato blindado a 

interferências eletromagnéticas externas para a conexão das matrizes com os 

microeletrodos; e iii) testar a biocompatibilidade das estruturas das matrizes. 

_______________________________________________________________ 

 

  



	  
 
Projeto 4: Técnica para obtenção dos parâmetros necessários da análise da tensão 

versus deformação de amostras fotoelásticas sob esforços externos. 
 

Orientador: Prof. Dr. Sidney Leal da Silva 

Coorientador: Prof. Esp. Uinguiston Nunes Camargo 

 

Objetivos: O objetivo deste trabalho é criar uma nova técnica para tração e compressão 

de amostras de materiais fotoelásticos de pequenas dimensões. Esta técnica deverá 

conter uma forma eficiente de captura de imagens das amostras tracionadas ou 

comprimidas. Montar dispositivo mecânico que efetua tanto a tração quanto a 

compressão em amostras de materiais fotoelásticos em pequenas dimensões. Acoplar ao 

dispositivo um sistema de captura digital de imagens. Produzir imagens com excelente 

qualidade. Essas imagens servirão de dados para a análise na determinação da relação 

tensão versus deformação. Testar o dispositivo e aplicá-lo em óptica. 

_______________________________________________________________ 

 

Projeto 5: Método de análise para determinação das deformações em amostras 
fotoelásticas sob esforços externos. 

 

Orientador: Prof. Dr. Sidney Leal da Silva 

Coorientador: Prof. Ms. Daniel José Toffoli 

 

Objetivo: O objetivo deste trabalho é criar um método computacional para 

determinação das curvas de tensão versus deformação longitudinal e deformação 

longitudinal versus deformação transversal de amostras fotoelásticas submetidas a 

esforços externos, no regime elástico. Obter as imagens das amostras sob tensões: por 

compressão e tração. Calcular as tensões aplicadas nos materiais; Calcular, por método 

gráfico, as deformações provocadas nas amostras devido as tensões externas. Calcular 

as propriedades das amostras fotoelásticas: módulos de elasticidade e coeficientes de 

Poisson. Discutir os resultados e compará-los com a literatura. 

_______________________________________________________________ 
 

 



	  
 

Projeto 6: Determinação de espécies químicas utilizando sensores eletroquímicos 

em amostras de sistemas de resfriamento. 

 

Orientadora: Profa. Dra. Magda Dias Gonçalves Rios 

Coorientador: Prof. Dr. Fernando Luis de Almeida 

 

Objetivo: O objetivo geral deste projeto de IC está em desenvolver um protótipo de 

sensor integrado para a medição cronoamperométrica in vitro do cloreto em 

concentrações micromolares e para a avaliação da influência, no sinal de medição do 

cloreto, das espécies interferentes presentes em amostras  ambientais. Desenvolver um 

sistema de medição cronoamperométrica em fluxo (SMCF) que será acoplado aos 

seguintes microeletrodos integrados: (a) microeletrodo planar de referência Ag/AgCl ou 

compatível em estado sólido; e (b) microeletrodo auxiliar de ouro (120 µm2 de área). 

Empregar o analisador eletroquímico Autolab PGSTAT302N e o software Nova 2.1, 

estudar quantitativamente a medição cronoamperométrica in vitro do cloreto 

(otimizando a sensibilidade) na presença de espécies interferentes usando o potencial 

fixo de +50 mVAg/AgCl 3M NaCl (ALMEIDA, 2014). Analisar estatisticamente os 

resultados experimentais por meio da Análise Fatorial (AF) e das variáveis associadas à 

medição do cloreto avaliando as espécies interferentes. Fabricar um protótipo do sensor 

integrado empregando microeletrodos com diversos diâmetros, integrados em uma 

mesma pastilha, com grau de confiabilidade. Neste sentido, este trabalho contribuirá 

para o desenvolvimento e avaliação de um sensor com microeletrodos integrados, 

permitindo um sistema de medição cronoamperométrica in vitro para análise do cloreto 

em amostras ambientais (águas de refrigeração). 

_______________________________________________________________ 


