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Itu, 25 de junho de 2018.   

 

 

                 

1- PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
Informamos que as inscrições da III Edição da FeCEE-DER-ITU foram 

prorrogadas até o dia 31/07/2018 e deverá ser realizada através do link 
https://bit.ly/2vmD9Yt.   

 
O projeto deverá ser entregue em arquivos no formato Word (Clique aqui para 

baixar o arquivo) até o dia 31/07/2018 por meio de anexo no e-mail 
feiradecienciasitu@gmail.com seguindo as normas de formatação da FeCEE-DER-Itu: 
https://fecee-der-itu2018.blogspot.com/p/normas-para-publicacao.html  

 
Para maiores informações sobre o evento segue endereço do Blog https://fecee-

der-itu2018.blogspot.com/. 
 

2- VISITA A FEIRA DE CIÊNCIAS 
A “FeCEE-DER-ITU” 2018 destina-se às unidades escolares da DER-ITU 

(Diretor(a), Professor(a) Coordenador(a), Professores Orientadores, Professores, Pais, 
Comunidade Escolar), aos estudantes e profissionais do Instituto Federal Campus 
Salto, aos Supervisores de Ensino da DER-ITU e a todos os interessados.  

Cada unidade escolar poderá levar 03 convidados (Diretor, Professor 
Coordenador, Professor, Funcionário e Alunos) para participarem da Feira. Caso haja 
número maior de interessados, estes poderão comparecer durante as apresentações 
dos trabalhos que acontecerá das 10h às 11h30 e das 12h30 às 14h. Para tanto, basta 
informar os nomes e RG ou RA dos convidados no Formulário Google Drive (clique 
aqui par se inscrever como convidado). 

 
Importante: 
  

• É imprescindível que encaminhem o nome e RG ou RA para autorização de 
entrada no Campus do CEUNSP até 08/08/2018. 

• É necessário preencher uma ficha/formulário para cada pessoa. 

• O preenchimento da ficha/formulário pode ser feito pelo próprio convidado.  

• Caso o convidado queira assistir ao minicurso deverá fazer a inscrição no  
formulário destinado ao minicurso. 

 
3-  MINICURSOS 

Os minicursos que serão ofertados aos participantes têm vagas limitadas e o 
critério de seleção será a data do envio da inscrição.  

 
Importante: 

• Necessário preencher uma ficha/formulário para cada participante até 
08/08.  

• Necessário preencher as 9 opções disponíveis no formulário de inscrição 
de acordo com sua preferência. 

http://www.google.com.br/imgres?q=bras%C3%A3o+do+estado+de+sao+paulo&hl=pt-BR&biw=1366&bih=566&gbv=2&tbm=isch&tbnid=RYCy0ro8MqV-yM:&imgrefurl=http://pefsertprograma.blogspot.com/&docid=JRB7M6SQx3I8wM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-wjLNQhLTe-o/TZHWmM4HuGI/AAAAAAAAAZY/tm8gvX-PeSQ/s1600/Brasao.jpg&w=300&h=341&ei=NoS6To-vL8XdtgfA0dWpBw&zoom=1
https://bit.ly/2vmD9Yt
https://drive.google.com/file/d/1NXLGwFNSuiRClpW8dsMYRJwLSMz8z2la/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NXLGwFNSuiRClpW8dsMYRJwLSMz8z2la/view?usp=sharing
mailto:feiradecienciasitu@gmail.com
https://fecee-der-itu2018.blogspot.com/p/normas-para-publicacao.html
https://fecee-der-itu2018.blogspot.com/
https://fecee-der-itu2018.blogspot.com/
https://docs.google.com/forms/d/1Ei3qZJLAJnUlW8pPM6hXEmUDJjZVQBi-79jsRj2QoXw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Ei3qZJLAJnUlW8pPM6hXEmUDJjZVQBi-79jsRj2QoXw/edit
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• O preenchimento da ficha/formulário pode ser feito pelo próprio 
participante. 

 
 
 

INFORMAÇÕES SOBRE OS MINICURSOS 
 

Minicurso 1 
Palestrante- Dr. Dario Mazzi Júnior (Cirurgião Dentista graduado pela USP- 
Universidade de São Paulo em 1996). Trabalha há 20 anos como dentista e empresário 
do setor de odontologia. Pós-graduado em Prótese Dentária pela USP Pós-graduado 
em Odontologia Estética pela USP, Especialista em Saúde Pública pela UNIMEP e Sócio 
Diretor da unidade Ortodontic Center - Itu-SP. 
Tema-  "Liderança” 
Release: Palestra abordando os hábitos das pessoas altamente eficazes que se tornam 
líderes seja na família, na sociedade ou em uma organização empresarial. 
 

 
 

Minicurso 2  
Palestrante: Irineu Fernandes (Formado em Administração pelo Ceunsp de Itu, 
Empreendedor e totalmente Louco por Empreender, Administrador, Consultor, 
Professor, Palestrante, Vendedor, e um sujeito apaixonado pelo mundo da educação, 
Fundador da Escola IEFY, localizada há 8 anos na Cidade de Itu, com o foco em ajudar 
pessoas a se especializarem na sua área de atuação, Fundador da Full Power Training, 
um dos mais novos empreendimentos com objetivo de trazer para o Brasil 
Treinamentos de Alta Potência, totalmente agressivo e Fundador da Agência Brand, 
especializada em Marketing Digital. 
Tema:  "Descubra o seu Talento" Este projeto visa desenvolver jovens talentosos a 
abrirem a mente e conhecer o mundo do empreendedorismo dentro e fora da escola. 
Release: Palestra sobre reconhecer em você o lado empreendedor, dentro da palestra 
você conseguirá entender como funciona a mente empreendedora e como crescer a 
partir disso. Como o mundo dos negócios influencia cada vez mais a mente do jovem e 
como se descobrir dentro de uma área profissional. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.com.br/imgres?q=bras%C3%A3o+do+estado+de+sao+paulo&hl=pt-BR&biw=1366&bih=566&gbv=2&tbm=isch&tbnid=RYCy0ro8MqV-yM:&imgrefurl=http://pefsertprograma.blogspot.com/&docid=JRB7M6SQx3I8wM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-wjLNQhLTe-o/TZHWmM4HuGI/AAAAAAAAAZY/tm8gvX-PeSQ/s1600/Brasao.jpg&w=300&h=341&ei=NoS6To-vL8XdtgfA0dWpBw&zoom=1
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Minicurso 3 
Palestrante: Beatriz Monteiro 
Tema: “Conhecendo um Minhocário” 
Release: O minicurso “Conhecendo um Minhocário” tem o objetivo de sensibilizar e 
mostrar aos participantes a importância de se separar os resíduos orgânicos dos 
recicláveis e como destina-los de forma correta, apresentando-os o processo da 
compostagem.  
Será apresentado a diferença entre rejeito e resíduo – com enfoque maior em resíduo 
orgânico – e seus diferentes tipos de destinação final. Para tal, contaremos com a 
presença da composteira que ajudará a assimilar os conceitos e para que haja 
visualização de forma prática do seu funcionamento e etapas.  
Além da palestra, será construído uma composteira caseira com os participantes, 
fomentando sempre a importância de se “reciclar” a matéria orgânica, e a praticidade 
de se fazer esse dispositivo que leva materiais encontrados em casa. Se espera com 
isso, despertar o interesse e consciência ambiental de cada um, além de multiplicação 
desse conhecimento. 

 
 

Minicurso 4 
Palestrante: Daniel Eller, Diretor da Empresa Velki 
Tema: Instrumentos de Precisão: Medição e Controle de Materiais.  
Release: Apresentaremos como são desenvolvidos e construídos diversos 
instrumentos de precisão, suas características e aplicabilidade no mercado alimentício 
e na indústria de forma geral. O curso também oferecerá uma atividade prática onde, 
de forma interativa, trabalharemos a partir de testes gerais e específicos para 
conhecer as propriedades físicas de alguns materiais testando resistência, elasticidade, 
plasticidade, maleabilidade, ductilidade, brilho, condutividade térmica e 
condutibilidade. 
 

 
 

Minicurso 5 
Palestrante: Rodrigo Costa Albanese, Engenheiro Químico. 
Tema: Desenvolvimento de Produtos Alimentícios- Desafios e perspectivas. 
Release: Perspectiva de um profissional da área de Pesquisa e Desenvolvimento da 
indústria alimentícia ao longo de 23 anos no setor. 
 

 

http://www.google.com.br/imgres?q=bras%C3%A3o+do+estado+de+sao+paulo&hl=pt-BR&biw=1366&bih=566&gbv=2&tbm=isch&tbnid=RYCy0ro8MqV-yM:&imgrefurl=http://pefsertprograma.blogspot.com/&docid=JRB7M6SQx3I8wM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-wjLNQhLTe-o/TZHWmM4HuGI/AAAAAAAAAZY/tm8gvX-PeSQ/s1600/Brasao.jpg&w=300&h=341&ei=NoS6To-vL8XdtgfA0dWpBw&zoom=1
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Minicurso 6  
Palestrante: Valéria Rusticci, Bióloga. 
Tema: Como implantar grupos de Agentes Ambientais nas Escolas 
Release: Demonstrar a metodologia e os procedimentos para implantação do 
programa de formação dos Agentes Ambientais Jovens. Os participantes terão a 
oportunidade de conhecer e replicar os trabalhos realizados nas Escolas Estaduais de 
Itu em parceria com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. 
 

 

 

 

Minicurso 7 
Palestrante: Representante do Centro tecnológico da Marinha em São Paulo 
Tema: Programa Nuclear da Marinha do Brasil 
Release: O Programa é composto por três segmentos complementares: 
1) O Projeto do Ciclo do Combustível, que visa ao domínio do ciclo do combustível 
nuclear nas fases necessárias para atender o abastecimento dos reatores de interesse 
da MB; 
2) O Projeto do Laboratório de Geração de Energia Núcleoelétrica, que objetiva 
capacitar a Força Naval para projetar, implantar, comissionar, operar e manter 
instalações nucleares aplicáveis à  propulsão naval; 
3) O  Projeto de Infraestrutura, que tem a função de prover as condições necessárias 
para o desenvolvimento dos projetos anteriores, tais como: água, energia, captação e 
tratamento de esgoto e efluentes industriais, comunicações, sistemas viários, sistemas 
de segurança e prédios das unidades de apoio. 
 

 
 

Minicurso 8 
Palestrante: Aline Antunes Zanatta 
Doutoranda em Educação – FE/UNICAMP, Mestre em História Cultural – 
IFCH/UNICAMP. 
Serviço Educativo do Museu Republicano de Itu/USP 
Tema: Museu de história e Novas Narrativas. 
Release: Reflexão sobre ações de educação não-formal e memórias não 
monumentalizadas, a partir de pesquisas em processos curatoriais que levem em 
consideração os interesses e narrativas dos diversos sujeitos históricos na 
contemporaneidade. Pontualmente, será discutido o conceito de memória e narrativa. 

http://www.google.com.br/imgres?q=bras%C3%A3o+do+estado+de+sao+paulo&hl=pt-BR&biw=1366&bih=566&gbv=2&tbm=isch&tbnid=RYCy0ro8MqV-yM:&imgrefurl=http://pefsertprograma.blogspot.com/&docid=JRB7M6SQx3I8wM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-wjLNQhLTe-o/TZHWmM4HuGI/AAAAAAAAAZY/tm8gvX-PeSQ/s1600/Brasao.jpg&w=300&h=341&ei=NoS6To-vL8XdtgfA0dWpBw&zoom=1
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As inscrições para os minicursos serão efetuadas através do preenchimento do 
Formulário Google Drive (Clique aqui para se inscrever como participante), 
Lembramos que todos os participantes da Feira de Ciências (alunos com projetos, 
professores orientadores e demais convidados) devem se  inscrever nos Minicursos 
até 08/08/2018.  

 

 

   Ciências da Natureza 

Inesita Daitx 
PCNP – Química 

 
Wagner Freitas 

PCNP – Ciências 
 
 
 
 

 
 

     Ciências Humanas 

Aliocha de Souza Carvalho 
PCNP – Filosofia e Sociologia 

 
Bruna Capóia Trescenti  

PCNP – Geografia 
 

Rodolfo Jacob Hessel 
PCNP – História 

 

 

Silvia Martins Rodrigues 

Supervisora de Ensino 

 
Renata Cristina Andreazza Ferrari 

Supervisora de Ensino 

 

 

Rita de Cássia Previtali B. Faustino 

Diretora do Núcleo Pedagógico 

 
Prof. Claudemir Braz de Campos 

Dirigente Regional de Ensino – Região de Itu 

 

Minicurso 9 
Palestrante: Prof. Dr. Érico Pessoa Felix – IFSP (Bacharel em Engenharia Mecatrônica, 
Mestre e Doutor em Engenharia Mecânica, todos pela Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo) 
Tema: Oficina de Robótica. 
Release: Oferecer aos alunos a possibilidade de vivenciar conhecimentos básicos de 
tecnologia. Demonstrar os impactos positivos e negativos da tecnologia de robótica 
na indústria e na vida cotidiana das pessoas. Programar, operar e controlar a partir 
do celular em modo autônomo um pequeno robô. 
 
 
 
 
 

http://www.google.com.br/imgres?q=bras%C3%A3o+do+estado+de+sao+paulo&hl=pt-BR&biw=1366&bih=566&gbv=2&tbm=isch&tbnid=RYCy0ro8MqV-yM:&imgrefurl=http://pefsertprograma.blogspot.com/&docid=JRB7M6SQx3I8wM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-wjLNQhLTe-o/TZHWmM4HuGI/AAAAAAAAAZY/tm8gvX-PeSQ/s1600/Brasao.jpg&w=300&h=341&ei=NoS6To-vL8XdtgfA0dWpBw&zoom=1
https://docs.google.com/forms/d/1yh0t3S3NMg9h1_Iu_IT6E75u0unUuNtC7SXaJsZfGOQ/edit

