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Vencedores da 5ª Mostra de Ciências e Tecnologia
recebem prêmios
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Evento realizado pelo Instituto 3M recebeu 106 projetos de mais de 42
escolas da Região Metropolitana de Campinas e de Ribeirão Preto
Os 21 projet os dos est udant es vencedores da 5ª Most ra de Ciências e Tecnologia do Inst it ut o 3M foram anunciados na
t arde dest a quint a-feira, 30 de novembro, no Cent ro de At ividades do SESI, em Sumaré - SP. Foram premiados o primeiro,
segundo e t erceiro lugares das set e cat egorias do conheciment o da Most ra - Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências
Exat as e da Terra, Ciências Humanas, Ciências da Saúde, Ciências Sociais e Engenharia. Os vencedores de cada cat egoria são
de escolas de cidades como Mont e Mor, Limeira, Campinas e Sumaré. Confira abaixo a t abela com os 21 projet os premiados:
VENCEDORES – 5ª MOST RA DE CIÊNCIAS E T ECNOLOGIA
Catego ria

Ciências
Agrárias

Ciências
Bio ló gicas

Co lo cação

Pro jeto

Aluno (s)

Cidade

1º lugar

Avaliação Sensorial do Biofilme Para Conservação De
Frut as

Hellen
Karolaine
Ramos
Noemy Ariane
Tomas
Rafaelly de
Paula Sant os

Mont e Mor

2º lugar

Fert ilizant e à base de gesso, cascas de ovo e folhas
de brócolis para o cult ivo de rúcula

Murilo de
Godoi
Caldeira da
Silva

Sant a
Bárbara
D’Oest e

3º lugar

Aplicação dos benefícios da laranja em prol da vida
humana

Lívia Teixeira
de Souza

Hort olândia

Película prot et ora a base de resíduos provenient es da
impressão digit al

Alex Sandro
Bat ist a dos
Sant os
Let ícia Alves
Conzat t i

Mont e Mor

Benefícios da Aloe Vera Cont ra as Acnes

Tomás
Ant onio
Flores de
Souza

Sumaré

Ana Julia
Quint anilha
Chiogna
Mat heus
Viana de
Andrade
Rodrigo Seiji
Miyao

Campinas

1º lugar

2º lugar

3º lugar

Da nascent e água corrent e: A hist ória e dest ino de
uma mina

Ciências da
Saúde

Subst it uição da farinha de t rigo pela biomassa da
banana verde em uma past a aliment ícia para pessoas
port adoras de doença celíaca

Marcela
Pineda Correa
Maria Eduarda
Diniz Camussi
Thainá
Crist ina
Ramos dos
Sant os

Limeira

Cadeira de Roda Dinâmica de Baixo Cust o

Gust avo Brit o
Carnielo
Marcus
Vinicius Vieira

Hort olândia

Spray nat ural ant ibact eriano de Aloe vera para
bichinhos de pelúcia

Let ícia
Rafaela
Arist eu de
Queiroz
Lyandra dos
Sant os da
Silva
Mariana
Florêncio
Romeira

Sant a
Bárbara
D’Oest e

1º lugar

Solidari: plat aforma que int erliga inst it uições sociais,
doadores e volunt ários

Gabriela Nery
Bat ist a
Mayra
Fernanda
Mendes
Braga

Campinas

2º lugar

Kit Educacional para Experiment os de Lançament os
Horizont ais na Física

João Pedro
Amaro da
Silva Alves

Campinas

3º lugar

Modelo 3D de Química Orgânica para Mont agem de
Moléculas Acessível a Todos de Baixo Cust o

Geovany
Candido

Campinas

Cabelo, Aut oest ima e Const rução da Ident idade da
Menina Negra no Ensino Fundament al

Isabelle
Vict ória
Ribeiro de
Souza
Ana Clara da
Silva Rocha
Ana Beat riz
Aurélio Maluf

Sumaré

2º lugar

Kit Didát ico Para Test e de Mot ores Elét ricos

Gust avo
Henrique
Cost a
Gian Lucas
Bruno

Campinas

3º lugar

Gênero e Sexualidade no Currículo Escolar do Est ado
de São Paulo

Isadora Alves
Machado
Luana Ferreira
Peixot o

Campinas

ECODER3

Douglas
Rodrigues
Paranhos da
Silva
Diego Dort a
dos Sant os
Erick
Mat aruco
Pacheco

Mont e Mor

Propost a de Projet o Social para Idosos

Gabrielle
Ribeiro da
Silva
Beat riz Alves
de Souza

Mont e Mor

1º lugar

2º lugar

3º lugar

Ciências
Exatas e da
T erra

Ciências
Humanas

Ciências
So ciais
Aplicadas

1º lugar

1º lugar

2º lugar

3º lugar

Engenharia

1º lugar

2º lugar

3º lugar

Senso Comum e Sua Influência na Int olerância
Religiosa

Celine Pereira
Cost a,
Emillyn dos
Sant os
Ferreira
Emilin
Carvalho da
Silva

Hort olândia

Recuperação de Níquel e Cobre do Lodo das
Indúst rias de Joais para a Produção de Sais e Est udo
das Aplicações

Vit ória
Vent ura
Kaíque
Gonçalves
Ferreira
Elizandra
Larissa da
Silva

Limeira

Transmissão da Energia Elét rica Sem Fio

Edjalma
Pereira da
Silva Júnior
Vict or de
Avelar Silva

Campinas

Mochila Sinalizadora de direção para Ciclist as

Beat riz
Vit ória Ribas
Maria
Fernanda
Gerin de
Freit as
Maria Eduarda
Caieira da
Silva

Hort olândia

Os t rês primeiros lugares de cada cat egoria receberam prêmio em dinheiro, medalha e cert ificado. Os est udant es
classificados em primeiro lugar receberam o valor de R$ 1.100, além de um t roféu por projet o. Out ro prêmio conquist ado por
3 dos 100 projet os finalist as foi a classificação aut omát ica para part icipação na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia
(FEBRACE). Os projet os Recuperação de Níquel e Cobre do Lodo das Indúst rias de Joais para a Produção de Sais e Est udo das
Aplicações; Cabelo, Aut oest ima e Const rução da Ident idade da Menina Negra no Ensino Fundament al, e Solidari: plat aforma
que int erliga inst it uições sociais, doadores e volunt ários ganharam o passe para o event o que ocorrerá em março de 2018.
Est e ano, a Most ra ocorreu nos dias 29 e 30 de novembro e recebeu um t ot al de 263 projet os submet idos por alunos
mat riculados em 2017 no 8º ou 9º ano do ensino fundament al, médio ou t écnico, de escolas públicas e part iculares da região
met ropolit ana de Campinas e Ribeirão Pret o. Desse t ot al, 106 foram selecionados como finalist as para a exibição no
event o. As inscrições foram submet idas em grupo ou individualment e pelos est udant es. A list a complet a de finalist as est á
disponível no sit e: febrace.org.br/most ra3m2017/.
Ao t odo, est iveram present es represent ant es de 42 escolas, sendo 36 públicas e 6 privadas, de 22 municípios. A Most ra de
projet os é realizada pelo Inst it ut o 3M em parceria com o LSI-TEC e apoio da Escola Polit écnica da USP.
Esco las e pro fesso res também fo ram premiadas
Nest e ano, a inst it uição de ensino vencedora do Prêmio Escola Pioneira foi a Escola Est adual Vereador Euclides Miranda,
localizada em Sumaré. A escola recebeu um prêmio na forma de bens duráveis, bens de consumo ou prest ação de serviços
no valor de R$ 20 mil para o desenvolviment o e cont inuidade de projet os de ciências invest igat ivos na unidade escolar. O
professor mobilizador premiado foi Osmar Azol Fernandes, de Americana.
So bre a Mo stra de Ciências e T ecno lo gia
A Most ra de Ciências e Tecnologia do Inst it ut o 3M foi criada com o propósit o de incent ivar o espírit o cient ífico e a
criat ividade de jovens est udant es da educação básica e t écnica. Além disso, ela int egra o Desafio de Inovação Inst it ut o 3M,
que t em como principal objet ivo a formação de professores para a prát ica das ciências e a orient ação de projet os
invest igat ivos realizados por est udant es da educação básica.
So bre o Instituto 3M
O Inst it ut o 3M de Inovação Social é uma organização idealizada pela 3M do Brasil e visa cont ribuir para a t ransformação social
do Brasil promovendo o empreendedorismo de nossas fut uras gerações, fundament ado em valores ét icos, de cidadania e de
sust ent abilidade. A missão do Inst it ut o 3M, que complet ou 10 anos em 2016, é at uar na descobert a de t ecnologias sociais e
no desenvolviment o de programas próprios e em parcerias com foco na formação de nossas fut uras gerações para
empreendedorismo. Para mais informações, acesse: www.inst it ut o3m.org.br
So bre a 3M
Na 3M, aplicamos a ciência de forma colaborat iva para melhorar vidas diariament e. Com cerca de 90 mil funcionários
conect ados com client es em t odo o mundo e mais de 55 mil it ens de produt os inovadores para diferent es mercados, a 3M
at ingiu US$ 30,1 bilhões em vendas globais em 2016. No Brasil, o Grupo 3M cont a com cinco fábricas inst aladas no Est ado de
São Paulo, que compõem a 3M do Brasil, além das empresas 3M Manaus, inst alada no Amazonas e a Capit al Safet y, que opera

no Paraná. Em 2016, alcançou fat urament o brut o de R$ 3,6 bilhões no País, onde cont a com cerca de 3.500 funcionários.
Conheça nossas soluções criat ivas no sit e www.3M.com.br e cadast re-se para receber nossas not ícias em
ht t p://news.3m.com/pt -br.
So bre o Labo rató rio de Sistemas Integráveis T ecno ló gico (LSI-T EC)
O LSI-TEC é uma inst it uição de desenvolviment o t ecnológico, com linhas de ação reconhecida nacional e int ernacionalment e,
t ornando-o um cent ro de referência mundial dedicado ao desenvolviment o e inovação em t ecnologias avançadas. Fundado
em 1999, o laborat ório é um elo ent re a sociedade e as inst it uições cient íficas de excelência, promovendo a aplicação do
conheciment o em t ecnologia e levando inovações t ecnológicas a sociedade por meio de parcerias com inst it uições do set or
público e privado. Dirigido por professores da Universidade de São Paulo e com projet os em parceria com o Laborat ório de
Sist emas Int egráveis da Escola Polit écnica da USP, o LSI-TEC cont a com uma equipe alt ament e qualificada e mult idisciplinar.
Suas at ividades são baseadas em t rês princípios: excelência, inovação e empreendedorismo.
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