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DISCRIMINAÇÃO DO PROJETO

Resumo

Este projeto de extensão disponibilizará um aplicativo e código QR Code aos moradores locais interessados, para acesso, em seus respectivos dispositivos

móveis (smartphone e tablets), ao conhecimento botânico de plantas presentes no Parque Ecológico de Sorriso, Mato Grosso. Este projeto faz-se necessário

para levar o conhecimento a população da cidade e pela rapidez com que o aplicativo transmite as informações até os moradores do local. O objetivo é

disponibilizar um código de barra 2D (QR Code) em cada arbórea identificada no Parque para que os visitantes e transeuntes tenham acessos às informações

das plantas e possa conhecer e valorizar os elementos da flora local. Primeiramente, os dados obtidos pelo estudo das plantas serão catalogados e

armazenados em aplicativo contendo a descrição: taxonômicas, hábitats, morfológicas, ecológicas e uso social das espécies identificadas. Posteriormente, será

feito e fixado um Código QR no caule de cada uma dos 50 exemplares de plantas nos espaços de maior circulação pelos usuários do Parque; a divulgação da

oferta do  serviço do código por meio: de placas orientativas na entrada do Parque e com estudantes e professores nas instituições de ensino público municipal,

estadual e particulares para acessibilidade e circulação ao conhecimento ao publico. Assim, estudantes, os moradores, os transeuntes e usuários do Parque,

farão download do aplicativo em seu dispositivo móvel e acessarão as informações cientificas botânica dos arbustos e árvores catalogadas do Parque.

Esperamos que os moradores, estudantes e pesquisadores, pudessem fazer uso do serviço de informação cientifica das plantas e que esta subsidiará as futuras

pesquisas  e ações de educação ambiental para conservação do Parque e entorno.

Justificativa

    Este projeto tem como ação, o uso de tecnologia móvel  (smartphones e tablets),  para leitura e comunicação, em tempo real, do conhecimento botânico local

das arbóreas no Parque Municipal de Sorriso, Mato Grosso. Assim, a ação deste projeto de extensão surgiu da necessidade em disponibilizar e oferecer aos

moradores transeuntes no Parque, o conhecimento cientifico das arbóreas identificadas aos moradores interessados em conhecer a descrição taxonômica,

morfológica e ecológicas de 50 exemplares de plantas arbustivas e arbóreas que serão armazenadas no aplicativo e disponibilizados de forma gratuita aos

usuários do Parque.     Desta forma, o uso destas tecnologias móveis pelos moradores constituem em uma ferramenta para uso imediato e constante para

acessibilidade do conhecimento cientifico das plantas arbóreas do Parque. E que este conhecimento da importância das plantas pode ser uma ferramenta para o

ensino e pesquisa na área de Botânica e como elemento para educação ambiental não escolar e escolar no município de Sorriso,MT.    O projeto visa

desenvolver  de um aplicativo para uso no celular móvel que será alimentado em forma de banco de dados a partir do resultado de uma pesquisa de

 identificação e descrição anatômica e ecológica de espécies botânicas. Estes dados serão obtidos a partir da identificação das arbóreas encontradas no Parque

Municipal de Sorriso, Mato Grosso.    Estes dados serão disponibilizados aos moradores, aos professores, estudantes, pesquisadores e visitantes transeuntes do

parque, através do acesso on line de dados botânicos das espécies identificadas, codificadas e visualizadas nas trilhas ecológicas, por meio de um código de

barra tridimensional (QR) que serão criados e fixados em cada tronco de arbórea de interesse econômico e social.



Fundamentação Teórica

     A falta de interesse dos discentes por este conteúdo constituem é um dos problemas marcados no ensino de botânica  (MENESES et al., 2009).  O autor

explica que a falta de interesse pode ser pelo não interação entre o homem e as plantas, como seres estáticos. O interesse pela biologia vegetal é raramente

percebido e  apenas é visto como um componente da paisagem ou como objeto de decoração.           Wandersse et al.(2001) destaca que este tipo de percepção

é como “cegueira botânica” que está à falta de habilidade das pessoas em perceber a existência das plantas em seu próprio ambiente, e bem como, à

incapacidade de reconhecer a importância das mesmas para biosfera e para os seres humanos.  Para Katon et al. (2013) a “cegueira botânica” é caracterizada

como a dificuldade de perceber as plantas no cotidiano e, bem como, a sua importância nas atividades diárias, e somente enxergar as plantas apenas para a

vida dos animais, causando uma visão equivocada das plantas e tratando-as como seres inferiores aos demais seres vivos.     Para Kinoshita et al. (2006) o

ensino de botânica atualmente caracteriza-se como muito teórico, desestimulante para os alunos. Nesse sentido, Lima et al. (1999) e Smith (1975) enfatizam a

importância de atividades práticas para transformarem o processo de aprendizagem dinâmico e interessante, principalmente quando está associadas ao

cotidiano e contexto de vida dos alunos. Nos dias atuais, a tecnologia tem sido uma importante aliada, como um auxílio de extrema importância para dinamizar e

melhorar os métodos de ensino.       Martins et al. (1999) e Moura et al. (2001) apontam a necessidade de mudança por meio da inclusão de trabalhos práticos

com vistas ao maior interesse e melhoria do rendimento da aprendizagem pelos alunos. O ensino de Botânica que considera as espécies vegetais

representantes da flora local e conhecidas pelos alunos despertam o interesse e a curiosidade que se transformam em indagações e comparações, trazendo o

educando ao seu próprio ambiente (ARRAIS, 2014).         Nesse contexto, um dos desafios do ensino na escola e na sociedade está relacionado à necessidade

de atender às novas demandas educacionais, principalmente referentes ao avanço tecnológico, crescente nas últimas décadas, o qual configurou a sociedade

atual, logo, o modo de pensar e agir dos seus indivíduos, com implicações sobre conhecimento do ambiente local.  É preciso, portanto, buscar uma nova

proposta para ensino aprendizagem, e que necessita-se encontrar material pertinente para a construção desta, que inclua os novos espaços de conhecimento

 (SILVA, et al. 2016)      As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), entre elas, o dispositivo móvel (smarthphone e tablets) é uma ferramentas que

estão próximas do cotidiano das pessoas, comunidade local,  estudantes, outros. Estes  instrumentos tecnológicos  pode estimular e despertar as pessoas pela

busca do  conhecimento local.        Dentre os instrumentos tecnológicos para circulação de conhecimento na sociedade local, temos o dispositivo móvel e o QR

Code para acesso a conhecimento cientifico local. O nome QR (Quick Response) traduzido para o português significa “resposta rápida”, expressa o conceito de

desenvolvimento para o código, cujo foco foi colocado na leitura de alta velocidade. O QR Code permite armazenar diferentes tipos de dados, incluindo

caracteres alfabéticos, numéricos, símbolos, binários, Kanji e Kana (alfabeto japonês). Enquanto o tradicional código de barras pode ter no máximo 20 dígitos,

um QR Code pode armazenar até 7.089 caracteres. Estes caracteres podem ser combinados num símbolo de grande porte ou então divididos em até 16

símbolos, outra grande vantagem dos QR Codes é a possibilidade de ser digitalizados a partir de diferentes ângulos de 360 graus. (SEQRET, 2017).     Foi em

2002 que o uso do código generalizou entre o público no Japão. O que facilitou essa tendência foi o marketing de telefones celulares com um recurso de leitura

de QR Code. Esses telefones possibilitam que as pessoas acessem um site ou obtenham um cupom promocional apenas digitalizando um código. A ferramenta

se tornou indispensável para as empresas e pessoas em seu dia-a-dia, usado massivamente nas mais variadas atividades, educação, passagens aéreas,

sistemas de informações e marketing, bilhetes eletrônicos dentre outros.     Com o avanço da  tecnologia,  os  telefones,  tablets  e  a  massificação  da Internet

móvel, os QR Codes são em grande parte utilizados para ações de marketing. Na tentativa de ligar o mundo físico ao mundo digital, os QR Codes revelam-se

eficazes na promoção interativa de marcas e produtos junto dos utilizadores de dispositivos móveis. (SEQRET, 2017).     O dispositivo móvel, ou mobile, é o meio

mais utilizado por crianças e adolescentes, de acordo com o Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), que indicou que 82% dos jovens de hoje em dia

acessam a rede por telefones móveis, enquanto 56% navegam em dispositivos fixos.     O uso das Tecnologias da Informação Móveis e Sem Fio (TIMS)

aumentam os desafios da realidade escolar. E os educadores precisam cada vez mais adequar-se à realidade desenhada pelas TIMS, dentre as quais o

smartphone, um aparelho popular que pode conter aplicativos que podem ser utilizados como ferramenta pedagógica em sala de aula pelo acesso ao

conhecimento cientifico de acesso rápido pelos estudantes .         O uso da tecnologia – dispositivo móvel- para a educação formal, acesso à pesquisa cientifica

em escolas não é uma novidade, porque constantemente, vemos o uso do QR Code como um recurso de marketing para encaminhar o cliente ao produto

apresentado, sem necessitar digitar o endereço na web. Para ler a informação contida no código, basta direcionar a câmera de um smartphone que contenha

previamente instalado um leitor de QR Code para que a informação surja instantaneamente na tela.     Essa praticidade do uso da tecnologia móvel permitem

diversidade de aplicações dentro das perspectivas didática-pedagógicas. Esse código pode ser explorado como uma caça ao tesouro, ou atribuindo sons a

imagens para facilitar a assimilação de crianças na Educação Infantil, bem como para ensinar a pronúncia de letras ou outras curiosidades.     A interatividade e

as aplicações com o uso do QR Code são inúmeras, tudo depende da criatividade do educador. Para os alunos, é uma forma divertida, dinâmica e saudável de

aprender utilizando seu dispositivo móvel, este é o objetivo.

Objetivo Geral

    Fazer a identificação taxonômica botânica  de 50 especies arbóreas e/ou arbustivas no espaço de maior circulação pelos transeuntes e  moradores usuários

no Parque Ecologia de Sorriso, Mato Grosso     Criar um banco de dados contendo informações dos aspectos botânicos e ecológicos das espécies cadastradas.

    Desenvolver um aplicativo para dispositivo móvel e um código de barra tridimensional (QR) para fixação no caule das arbórea/arbustos identificadas para

acessibilidade ao público transeuntes ou usuários do Parque.     Promover a divulgação da importância ao acesso do conhecimento cientifico das plantas

(taxonomia, morfologia, fenologia e uso etnobotânico) do Parque, e bem como, incentivar o uso do aplicativo e dispositivo móvel aos estudantes das instituições

de ensino (Escolas públicas e particulares, o Instituto Federal) e  aos pesquisadores da cidade de Sorriso ;       

Metas

1 - Formação de banco de dados do componente botânico de 50 plantas da entrada do Parque Municipal

2 - Criar um código QR code e de um aplicativo para dispositivo móvel para inserção dos dados estudo de 50 especies botânica

3 - Levar os dados científicos de Botânica aos usuários, estudantes e pesquisadores da cidade de Sorriso para contribuição da valorização dos componentes da

flora local



Metodologia da Execução do Projeto

     Será feito um levantamento para identificação das arbóreas nos locais de maior trânsito de pessoas usuárias na trilha principal do parque Municipal de

Sorriso. Em seguida será coletado 50 amostras botânica para confecção de  exsicatas e encaminhadas para identificação das espécimes no herbário da

Universidade Federal de Mato Grosso, campus de Sinop.     Após, será feito um estudo bibliográfico de cada espécime para construção de um banco de dados

dos aspectos botânico e ecológico. Estes dados serão inseridos no aplicativo que será desenvolvido e disponibilizado por meio do acesso ao código de barra

tridimensional (QR) impresso em uma placa de alumínio. Posteriormente, será fixado QR ao caule da espécie arbórea identificada, com uso do martelo e prego

para o livre acesso ao conhecimento botânico na trilha do Parque Municipal de Sorriso, Mato Grosso. Além da praticidade do QR Code, para ler a informação

contida no código, basta direcionar a câmera de um smartphone que contenha previamente instalado um leitor de QR Code para que a informação surja

instantaneamente na tela.         Posteriormente, será confeccionado um placa de 1,0 x 1,5 metros informativa e orientativo na entrada do Parque contendo um

mapa da  localização geográfica da trilha e dos pontos  em que encontra-se as arbóreas com o  código QR.             Posteriormente, o produto gerado – aplicativo

e QR será divulgado nas escolas por meio de vistas e palestras informativas, em site do campus do Instituto Federal de Mato Grosso  e na Prefeitura da cidade

de Sorriso.

Resultados Esperados e Disseminação dos Resultados

   Espera-se gerar um produto – aplicativo móvel  - para que a comunidade Sorrisense tenha acesso ao conhecimento da botânico e valor ecológico das

plantas, e bem como, o uso do aplicativo para  desenvolvimento pesquisas, de atividades de conscientização em educação ambiental, valorização e melhoria das

politicas de conservação paisagem do Parque.        A partir da implantação do QR code espera-se que o Parque Municipal transforme-se em referência local

para: busca de informação cientifica na área da botânica, o turismo científico, pratica de lazer, de educação ambiental e espaço de valoração e contemplação da

paisagem natural.        Espera a criação de uma rede de informações para inserção e alimentação continua de banco de dados tanto sobre as espécies arbóreas

existentes no Parque, quanto aos projetos de pesquisas realizados neste local.           As ações do projeto será divulgado, nos meses de novembro e dezembro

2018, por meio de palestras informativas e slides nas escolas municipais, estaduais, particulares, ensino superior (FACEM e UNIC), inclusive, no Instituto Federal

de Mato, na cidade de Sorriso. A ação do ´projeto contemplará estudantes e pesquisadores das escolas e das faculdades local. 
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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta Atividade Especificação
Indicador(es)

Qualitativo(s)

Indicador Físico Período de Execução

Indicador

Quantitativo
Qtd. Início Término

1 1

Levantamento de

arbóreas das

trilhas Foram feito

levantamento de 50

especimes

arboreas nas trilhas

Catalogação e

identificação de 50

especies

botânicas

100,00 50

Previsto para

18/06/2018 |

Iniciado em

18/06/2018

Previsto para

18/12/2018 |

Concluído em

31/08/2018

1 2

Registro

fotográficas das

50 amostras

botânicas

coletadas Foram

realizados 50

registros

fotograficos de

plantas

identificados

Registro

fotográfico

espécies

botânicas para

compor o banco

de dados

R$ 50

Previsto para

18/06/2018 |

Iniciado em

18/06/2018

Previsto para

18/12/2018 |

Concluído em

31/08/2018



1 3

Pesquisa

bibliográfica e

descrição dos

dados das

espécies

botânicas para

inserção no

aplicativo celular

Foram feito estudos

bibliográfico e de

site especializados

sobre a taxonomia,

habitats,

características

morfológica,

ecológica e

etnobotânica de 54

espécies arbóreas

do Parque

Estudos

bibliográfico e de

site

especializados

sobre a

taxonomia,

habitats,

características

morfológica,

ecológica e

etnobotânica das

espécies arbóreas

do Parque.

R$ 50

Previsto para

18/06/2018 |

Iniciado em

18/06/2018

Previsto para

18/12/2018 |

Concluído em

28/02/2019

2 1

Criação do QR

Code para

inserção

(alimentação) os

dados botânicos

no sistema do

aplicativo móvel

Acessibilidade dos

dados botânicos

das arbóreas pelos

moradores locais

(pesquisadores,

estudantes,

transeuntes e

usuários do Parque

Municipal de

Sorriso

Acessibilidade

dos dados

botânicos das

arbóreas pelos

moradores locais

(pesquisadores,

estudantes,

transeuntes e

usuários do

Parque Municipal

de Sorriso

R$100,00 50

Previsto para

18/06/2017 |

Iniciado em

18/06/2017

Previsto para

18/12/2018 |

Concluído em

28/09/2018

2 2

Descrição dos

dados botânicos

no sistema do

aplicativo móvel

Foi feito a descrição

dos dados

botânicos no

sistema do

aplicativo móvel

Garantir

acessibilidade dos

dados botânicos

das arbóreas

pelos moradores

locais

(pesquisadores,

estudantes,

transeuntes e

usuários do

Parque Municipal

de Sorriso

R$ 50

Previsto para

18/06/2018 |

Iniciado em

18/06/2018

Previsto para

18/12/2018 |

Concluído em

28/09/2018

3 1

Impressão e

fixação da placa

com QR nos

troncos das

arbóreas

identificadas. .

Foram feitas 40

placas e fixadas

nas arboreas no

Parque Muncipal

Facilitar de busca

de conhecimento

botânico do

contexto local

R$500,00 30

Previsto para

01/08/2017 |

Iniciado em

01/08/2017

Previsto para

18/12/2018 |

Concluído em

18/12/2018



3 2

Confecção da

placa informativa

de 1 x 1,5 metros

na entrada do

Parque Foi

confeccionado e

fixado uma placa

informativa para

orientação dos

usuarios pelos

transeuntes no

Parque.

Orientar os

visitantes e

estudantes do

Parque quanto a

ao uso do

aplicativo e do QR

code e bem como

a localização

geográfica das

arboreas no

parque

R$500,00 1

Previsto para

18/06/2018 |

Iniciado em

18/06/2018

Previsto para

18/12/2018 |

Concluído em

18/12/2018

3 3

Divulgação do

aplicativo aos

usuários no

parque e nas

instituições de

ensino basico e

faculdade,,

inclusive, o IFMT

Foi divulgado ao

sistema do

aplicativo e a

importância do

projeto aos 90

discentes dos

Ensino Medio

Tecnico em

Agropecuaria ; 100

do tecnico em

Alimentos e 30 do

curso de da

especializaçao em

Educaçao

Ambiental do IFMT

Discutir a

importância do

uso da tecnologia

do aplicativo e do

QR code como

mecanismo

facilitador de

busca de

conhecimento

botânico do

contexto local e

como forma de

valorização das

plantas com

instrumento de

Educação

Ambiental nas

escolas, no

próprio Parque, e

outros espaços de

aprendizagem

R$300,00 15

Previsto para

18/06/2018 |

Iniciado em

18/06/2018

Previsto para

18/12/2018 |

Concluído em

18/12/2018

PLANO DE APLICAÇÃO

Classificação da

Despesa
Especificação PROEX (R$) DIGAE (R$)

Campus Proponente

(R$)
Total (R$)

339018

Auxílio Financeiro a

Estudantes (Bolsa

Estudante)

2400.00 0 0 2400.00

339020

Auxílio Financeiro a

Pesquisadores (Custeio +

Bolsa Pesquisador)

1500.00 0 0 1500.00

449020

Auxílio Financeiro a

Pesquisador (Material

Permanente)

600.00 0 0 600.00

TOTAIS 4500.00 0 0 4500.00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Despesa Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12

339018 -

Auxílio

Financeiro a

Estudantes

(Bolsa

Estudante)

0 0 0 0 0 0 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00

339020 -

Auxílio

Financeiro a

Pesquisadores

(Custeio +

Bolsa

Pesquisador)

0 0 848.51 0 0 0 0 0 0 0 0 0



449020 -

Auxílio

Financeiro a

Pesquisador

(Material

Permanente)

0 0 509.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Anexo A

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CLASSIFICAÇÃO DE

DESPESA
ESPECIFICAÇÃO UNIDADE DE MEDIDA QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

339020 - Auxílio

Financeiro a

Pesquisadores (Custeio +

Bolsa Pesquisador)

Adesivos com placas de

Qr code
placas 50 2.35 117.50

339020 - Auxílio

Financeiro a

Pesquisadores (Custeio +

Bolsa Pesquisador)

2 Fita Crepe 18 Mm X 50

M - 101 La - 3M
R$ 2 4.40 8.80

339020 - Auxílio

Financeiro a

Pesquisadores (Custeio +

Bolsa Pesquisador)

2 rolos de Barbante De

Algodão Cru Cordão 3mm

50 Metros

R$ 2 20.00 40.00

339020 - Auxílio

Financeiro a

Pesquisadores (Custeio +

Bolsa Pesquisador)

HD externo 1TB USB

Portátil Expansion

STEA100040 Seagate

R$ 1 280.00 280.00

339020 - Auxílio

Financeiro a

Pesquisadores (Custeio +

Bolsa Pesquisador)

Sacos plásticos; R$ 100 0.50 50.00

339020 - Auxílio

Financeiro a

Pesquisadores (Custeio +

Bolsa Pesquisador)

Papel A4 Chamex Eco

Reciclado 75g Com 500

Fls 15645

R$ 1 32.30 32.30

339020 - Auxílio

Financeiro a

Pesquisadores (Custeio +

Bolsa Pesquisador)

Cartucho 664xl F6v30ab -

Deskjet Ink Advantage

2136 1115

R$ 1 80.00 80.00

339020 - Auxílio

Financeiro a

Pesquisadores (Custeio +

Bolsa Pesquisador)

Cartucho Hp 664 Preto

Impressora Deskjet Ink

1115 2136 3636

R$ 1 60.00 60.00

339020 - Auxílio

Financeiro a

Pesquisadores (Custeio +

Bolsa Pesquisador)

•Papel fotográfico A4 180g

glossy paper G180-50

Spiral

R$ 1 46.90 46.90

339020 - Auxílio

Financeiro a

Pesquisadores (Custeio +

Bolsa Pesquisador)

Facão R$ 2 26.00 52.00

339020 - Auxílio

Financeiro a

Pesquisadores (Custeio +

Bolsa Pesquisador)

Plaqueta para

identificação de arvores

2,50 unid

R$ 100 2.50 250.00

449020 - Auxílio

Financeiro a Pesquisador

(Material Permanente)

2 prensas de madeira

cacheta 1,5 m x 5 cm x 50

cm

R$ 1 35.00 35.00

449020 - Auxílio

Financeiro a Pesquisador

(Material Permanente)

binoculo R$ 1 155.00 155.00

449020 - Auxílio

Financeiro a Pesquisador

(Material Permanente)

Cabo Telescópico

Duraluminio extensor 2,50

à 7,00 MTS

R$ 1 270.00 270.00

449020 - Auxílio

Financeiro a Pesquisador

(Material Permanente)

Tesourao areo cordel

Topmam corte 25mm REF

8141-010

R$ 1 140.00 140.00



449020 - Auxílio

Financeiro a Pesquisador

(Material Permanente)

Compra de material

permanente
R$ 1 600.00 600.00

339018 - Auxílio

Financeiro a Estudantes

(Bolsa Estudante)

Pagamento de bolsa para

estudantes
real 6 400.00 2400.00

339020 - Auxílio

Financeiro a

Pesquisadores (Custeio +

Bolsa Pesquisador)

Custeio R$ 1 900.00 900.00

TOTAL GERAL 5.517,50
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