
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – Campus Camboriú

RESULTADO PARCIAL DO EDITAL Nº 04/2022 GAB/CAM – RETIFICAÇÃO I

A  Diretora-Geral  do  Instituto  Federal  Catarinense  –  Campus Camboriú,  no  uso  das  suas
atribuições legais e considerando o disposto no EDITAL Nº 04/2022 GAB/CAM,  que trata o
processo  de  seleção  de  propostas  para  apoio  de  projetos  de  pesquisa  a  serem  realizados  no
Laboratório IFMaker, no período de 02 de maio de 2021 a 30 de dezembro de 2022, resolve:

1. Tornar pública a RETIFICAÇÃO I da divulgação do resultado parcial (admissibilidade) da
seleção  de  Projetos  de  Pesquisa  submetidos  à  Comissão  de  Avaliação  de  Projetos  de
Pesquisas (CAPP) referente aos projetos inscritos no edital  acima citado, após análise dos
recursos.

RELAÇÃO DOS PROJETOS SUBMETIDOS
Título do Projeto de Pesquisa Situação

Assistência humanitária (app/software) ADMITIDO
Desenvolvimento e prototipação de controladores MIDI de baixo custo

baseados em arduinos com microcontroladores atmega32u4
ADMITIDO

Jogos para todos brincarem: recursos pedagógicos adaptados e desenho
universal na perspectiva da educação inclusiva

ADMITIDO

Construção, calibração e validação de mesa de tensão ADMITIDO
Confecção cartográfica em 3D: mapas e estruturas táteis para deficientes

visuais
ADMITIDO

Central de empresas utilizando Realidade Aumentada por meio de
escaneamento de móveis pelo celular 

ADMITIDO

COMANDO DE OPERAÇÕES – Jogo para simulação de eventos e
desastres, projeto de desenvolvimento e prototipação.

ADMITIDO

Camboriú, 26 de abril de 2022.
Publica-se.
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