
 

 

CONVOCAÇÃO 

Seleção de trabalho destaque por área 
 

 Ficam convocados os autores abaixo listados, em local e horário descritos abaixo, para reapresentação dos 

Trabalhos Destaque e Seleção de Trabalhos a serem indicados pelo Campus para a X MICTI. 

 

Local: Auditório Central 

 

CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

Título Apresentador Horário 

Avaliação da atividade antimicrobiana do alho 

(allium sativum) sobre microrganismos isolados 

de casos de otite externa em cães. 
 

Juliana Grandi 
 

7:30 

“Grimpa” de pinheiro-brasileiro como causa de 

morte em bovinos. 
Lucas Henrique Bavaresco 
 

7:50 

Obtenção higiênica do leite: Monitoramento 

microbiológico da água, dos equipamentos de 

ordenha e do leite do tanque resfriador, em 

pequenas propriedades localizadas no meio oeste 

catarinense. 

Julia Canal 
 

8:10 

Avaliação da atividade de extratos da planta 

baccharis coridifolia no comportamento 

embrionário em ovos de galinha. 
 

Camila Torbezz Matiello 
 

8:30 

Produção de milho em consórcio com Brachiaria 

brizantha ‘cv’ Marandu e feijão guandu no Oeste 

Catarinense. 
 

Leonardo Santiani 
 

8:50 

MULTIDISCIPLINAR 

Sistema WEB para divulgação de portarias 

expedidas pelo IFC Concórdia. 
 

Gilson Trombetta Magro 9:10 

Sistema web para visualização e solicitação de 

atendimento individualizado do professor 

Camila Mocellin 9:30 

HUMANAS 

Branquitude e poder nas relações entre moradores 

locais e imigrantes haitianos: falando de raça no 

Oeste Catarinense. 
 

Eliziane Tamanho de Oliveira 9:50 

Curso de Formação Polóitica para jovens 

secundaristas das escolas da região do Alto 

Uruguai Catarinense: resultados e experiências 

Marco Antônio Ferri 10:10 

CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

História das instituições escolares rurais Francini Coelli Schneider 10:30 



 

multisseriadas do município de concórdia: 

Levantamento de fontes documentais e orais. 
 

Schwingel 
 

A Matemática na Educação Infantil: Concepções 

e Reflexões Para a Formação Docente. 
 

Raquel Soares dos Santos 
 

10:50 

Modelos matemáticos de equações diferenciais 

ordinárias aplicados à epidemiologia – 

propagação da Caxumba. 
 

Mariângela Scapinelo 
 

11:10 

Geometria Fractal: estudo e construção de 

modelos usando material manipulável e recursos 

computacionais 

Ana Eliza Pescini 11:30 

Frações no ensino fundamental 

 

Welerson Kobs 11:50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


