
GRUPOS DE TRABALHOS QUE SERÃO APRESENTADOS NA V
MOSTRA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (V MEPE) DO

CAMPUS AVANÇADO VERANÓPOLIS 

O DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO do Campus Veranópolis do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, no uso
de suas atribuições legais, torna público os grupos de trabalhos que serão
apresentados  na  V Mostra  de  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão  do  Campus
Veranópolis - V MEPE. 

ENSINO MÉDIO

HUMANAS 

 Perfil  do  estudante  do  Curso  Técnico  em Informática  para  Internet  do  Campus
Veranópolis

 Transformações na propriedade fundiária em Alfredo Chaves (1903-1905)

 Clube de debates: desenvolvendo a habilidade de comunicação

 Projeto Yoga no Campus! Saúde, Inclusão e Vivências (ONLINE)

 Por dentro do Campus

LINGUAGENS

 Adaptação de contos: uma inclusão literária

 A história do campus Veranópolis por meio da imprensa escrita veranense (2013-
2019)

 Releitura do conto a moça tecelã na biblioteca do IFRS – Câmpus Veranópolis

 Café LiterArte: um relato da minha experiência

 Expressão  musical:  o  papel  da  música  como  ferramenta  de  manifestação  pelos
jovens

ADMINISTRAÇÃO 

 O que é o IFRS Contribui e seus benefícios para a sociedade?



 A experiência da construção de Startups na disciplina de criatividade, inovação e
tecnologias

 IFRS Contribui – consultoria a pequenas empresas – Campus Veranópolis

 Percepções e reflexões sobre o componente curricular Projeto Integrador II e Projeto
de Vida

MONITORIAS 

 Atividade experimental  na disciplina de Física dos cursos técnicos  integrados ao
ensino médio do IFRS Campus Veranópolis

 Monitorias de Física no IFRS Campus Veranópolis

 Programa institucional de bolsas de ensino: monitoria de matemática

 O Projeto de Monitorias de alunos por pares

 Projeto de Ensino Monitorias de Alunos por Pares

ENSINO SUPERIOR

INFORMÁTICA

Grupo 1

 Linguagem Node como uma alternativa a latência Cold-start de FaaS de aplicações
de baixa frequência de requisições desenvolvidas em Java

 Uso de TDD em aplicação Android MVVM e Clean Architecture

 Um  estudo  de  caso  sobre  a  utilização  de  containers  para  disponibilização  e
escalabilidade de aplicações em nuvem

Grupo 2

 Modelagem  e  desenvolvimento  de  um  agente  facilitador  para  implantação  do
CACTI em um ambiente de rede educacional

 Estudo e desenvolvimento de um smart contract para monitoramento de contratos de
franquia via blockchain



 Uma  metodologia  para  o  incremento  da  segurança  no  desenvolvimento  de
aplicações web com CodeIgniter

 Desenvolvimento de uma aplicação para a predição de desempenho de candidatos
do Enem

ADMINISTRAÇÃO

 Pesquisa  de  satisfação  dos  serviços  prestados  pelo  Sindicato  dos  Trabalhadores
Rurais Agricultores Familiares de Veranópolis, Vila Flores e Fagundes Varela

 Benchmarking:  uma  percepção  estratégica  do  setor  vitivinícola  na  cidade  de
Veranópolis-RS

 Marketing de relacionamento nas indústrias metalúrgicas de Veranópolis/RS

 Análise da Percepção da Qualidade de Ensino pelos Estudantes do IFRS – Campus
Veranópolis
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