Cronograma SPI – 2019 – Segunda-feira 21/10/2019

Horário

Banca

Laboratório de Informática - F

14:00 14:30

Rodrigo Y. Camilo

Obtenção de bactérias diazotróficas endofíticas em cana-deaçúcar adubadas e não adubadas com composto organomineral.

14:30 15:00

-Marcos Paladini
-Antonio Radi
-Alexandre Cardoso

Capim-Limão: uma planta medicinal 1001 utilidades.

15:00 15:30

-Marcos Paladini

Uso e propriedade do Ora-pro-nóbis.

15:30 16:00

Marcos Paladini

-Glaucia Moreira

-Glaucia Moreira

Reflexos do uso de composto orgânico específico na performance
de milho transgênico (e seu isogênico não transgênico) cultivados
em duas épocas frente a ocorrência natural dos principais insetos
pragas e seus agentes de controle biológico.

Banca

Laboratório de Informática - G

Cronograma SPI – 2019 – terça-feira 22/10/2019
Horário Banca
Rodrigues
8:30 – -Emanuel
-Alexandre Gaspari
9:00
Rodrigues
9:00 - -Emanuel
-Alexandre Gaspari
9:30
Rodrigues
9:30 - -Emanuel
-Wellington Gomes
10:00

Laboratório de Informática - F
Banca
Levantamento da Qualidade da Água no Reservatório do
Córrego Marinheirinho.
Análise e interpretação dos dados da qualidade da água da bacia
turvo grande – fase 4.
Identificação do Tratamento do Lodo das ETAs na UGRHI-15.

Laboratório de Informática - G

14:00 14:30

-Marina Telles
-Rodrigo Castro

Levantamento de fauna e flora apícola em áreas de cerrado
situados no IFSP-Barretos.

-Katia Kayahara

O mercado gourmet de frutas: implicações
socioeconômicas

14:30 15:00
15:00 15:30
15:30 16:00

-Alessandra Santana
-Rodrigo Castro

Diversidade de artrópodes em dois tipos de ecossistemas inseridos
na paisagem urbana.
Analise preliminar da percepção faunística e conceitos básicos de
educação ambiental em discentes do Ensino Fundamental II.
Efeito da hiperóxia em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca.

-Katia Kayahara

Beleza e Consumismo: Interfaces Históricas e
Sociais
Estudo sobre a humanização hospitalar: o
projeto arquitetônico baseado em evidências

Rodrigo Camilo

Rodrigo Camilo

-Felipe Moraes

Cronograma SPI – 2019 – Quarta-feira 23/10/2019

Horário Banca

Laboratório de Informática - F
Análise de potencial do extrato vegetal da semente de
Moringa oleifera em processos de tratamento de água
para consumo humano.

Banca

-Emanuel Rodrigues
-Ivan Polarini

Formulação tópica em gel com curcumina encapsulada
em nanopartículas poliméricas

-NataliaWiechmann
-Densise Ramos

Ensino de Química para cegos: um olhar sobre a
elaboração de materiais táteis

9:30 10:00

-Emanuel Rodrigues
-Ivan Polarini

Encapsulamento do antioxidante natural curcumina em
nanopartículas poliméricas

-NataliaWiechmann
-Alexandre Gaspari

Análise de perfil socioeconômico de alunos atendidos
pelo PIBID-Química do IFSP/Barretos

10:00 10:30

-Ivan Pollarini
-Alexandre Gaspari

Degradação da dipirona sódica comercial por meio de
diferentes processos oxidativos.

14:00 14:30
14:30 15:00
15:00 15:30

-Marcos Paladini
-Jones Mendonça
-Eduardo Roberti
-Marcos Paladini
-Francisco Almeida
-Osvaldo Aielo
-Alvaro Costa Neto
-Jones Mendonça

Controle Remoto Microcontrolado Reprogramável

-Alvaro Costa Neto
-Jones Mendonça

Um modelo matemático para verificação do princípio de
Fermat na refração da luz
Uso de software Python na classificação do conjunto
assintótico associado a uma aplicação polinomial

-Andreia M. Pereira
-Vitor Marques

Utilização de wavelets para inserção de marcas d’água
em imagens digitais
Como captar Sustentabilidade Empresarial?

8:30 9:00

-Rodrigo Camilo
-Sergio Azevedo

9:00 9:30

-NataliaWiechmann
-Gilberto Amorin

Laboratório de Informática - F
Profissão docente: representações sociais de estudantes
dos cursos de licenciaturas do IFSP campus Barretos

