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EM FARROUPILHA, PROJETO DO INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO

RIO GRANDE DO SUL MOBILIZA ALUNAS DE ESCOLAS
PÚBLICAS PARA APRENDER ENGENHARIA E COMPUTAÇÃO
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–Ligou! – comemoraThaís Sebben
Fabro, 12 anos, quando acende a sua
frente o brilho esverdeadodeum led
que ela e as colegas queriam tanto ver.
–Não édemais, guria? – celebra a

professoraTâniaBertholdo, vendo
o avanço do grupo.
O acender daquele pontinhode luz

é a culminância de umadas atividades
doprojeto que reúne alunas de
escolas públicas emFarroupilha, na
serra gaúcha, para aprendermais
sobre ciências. Coordenadopor
Tânia no campus do Instituto Federal
deEducação, Ciência eTecnologia
doRioGrandedo Sul (IFRS) no
município, a proposta coloca
15 estudantes e cinco professores de
colégiosmunicipais e estaduais na
sala de aula e em laboratórios com
oobjetivo de incentivar quemais
mulheresmarquempresença, hoje e
no futuro, nas áreas de exatas.
Naquela aula, as jovens entre

12 e 17 anos haviamaprendidomais
sobre os conceitos de energia cinética
e energia potencial em sistemas
mecânicos, realizadoumexperimento
comumabola e utilizadoum
software que lê a trajetória dessa bola
para aplicar o cálculo da física na
prática. Ao acender da luz, estavam
compreendendo o funcionamento
básico deumcircuito elétrico –
e, após algumas tentativas e incontida
expectativa, vendo-o funcionar.
–Aparte prática realça o interesse

dasmeninas. A teoria émassiva e
cansativa. É essencial, porque tu
tens de entender as regras, tem
de saber calcular,mas, quando tu
consegues aplicar aquilo na prática,
comohoje, ficamuitomelhor. É um
simples circuito emqueum led liga
e desliga.Mas asmeninas, quando
veemaquilo que elasmesmasfizeram
funcionandona prática... Isso se torna
o verdadeiro atrativo – defineFilipe
Hensel, professor deFísica doColégio
SãoTiago, umdos que tiveramalunas
contempladas comessas atividades.
O que é atualmente o projeto

Meninas nasCiências Exatas,
Engenharias eComputaçãocomeçou
em2016, coordenadopelaprofessora
Tânia, que lecionamatemática.
Nosúltimos três anos, a iniciativa se
consolidoucomoprojetodeextensão
capitaneadopelo IFRS,masaté então
destinado sobretudoao reforço teórico
para jovens.A intençãodedespertaro
interessedelasparaáreasprofissionais
predominantementeocupadaspor
homenséamesmadesdeo início.
Neste ano, a proposta tomou

novo rumo comoapoio financeiro
doConselhoNacional de

DesenvolvimentoCientífico e
Tecnológico (CNPq), que oferece
bolsas para alunas e recursos
que permitirama compra de
equipamentos (notebooks foram
entregues às escolas participantes),
materiais para os laboratórios (como
os circuitos comos indicadores de
led) e a perspectiva de encerrar o
ano comumgrande feito para as
meninas: a criação deuma estação
meteorológica emFarroupilha, a
partir de dados obtidos pelo que essas
cinco escolas desenvolverem.

–Essa ideia da estação
meteorológica nos permite conversar
sobremeio ambiente, eletrônica,
informática, programação. São todos
conceitos necessários para se ter um
projeto final desse tipo. E tudo isso
é passado de forma lúdica, acessível,
para despertar todas as possibilidades
do que a gente pode fazer comesse
conhecimento –descreve IvanGabe,
professor do curso deEngenharia de
Controle eAutomaçãono IFRS.
Umapasta identificada coma

série defilmes StarWars, uma

capa de celular comafigura do
Homem-Aranha, umamochila com
as inscrições #GRLPWR(girl power,
ou “poder feminino”) e umestojo rosa
repleto de emojis eramalguns dos
itens que as jovens carregamconsigo
na sala de aula e laboratório emque
aprendemsobre ciência.
–Comesse estudo, a gente acaba

levandonovos conhecimentos para
o nosso cotidiano, para coisas que
fazemosnodia a dia e passamos
a ver de uma formadiferente –
explicaBárbaraLuzza, 17 anos.

A CIÊNCIA
NO HORIZONTE

Grupo de estudantes que
está terminando o Ensino
Fundamental ou iniciando
o Médio: fase importante
na escolha da profissão.

Napágina ao lado, Thaís Sebben
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Ela prossegue:
– Como o chuveiro elétrico,

por exemplo: é quase como se
pudéssemos enxergar o que
ali dentro. Esse curso émuito
importante porque vai nos
valorizar futuramente.
É algo que a gente vai levar
para a vida, uma oportunidade
muito boa, especialmente para quem
quer seguir a área deEngenharia.
Há estudantes desde o 7º anodo

EnsinoFundamental até o 2º ano
doEnsinoMédio, comoBárbara.
Mas amaioria delas está concluindo
os chamados anos finais – do
6º ao 9º anodaEducaçãoBásica.
A coordenadora doprojeto explica
que essa é uma fase ideal da vida
paramostrar às jovens que elas
podemescolher qualquer
profissão quedesejarem.
–Odivisordeáguasdaopçãode

carreiradasmeninas équandoelas
passamdo9°anoparaoEnsinoMédio.
Então, psicologicamente, énessaépoca
queelasdecidemoquevãoeoque
nãovão fazernavidaemtermosde
carreira.Queremosabrir a cabeçadelas
para outras áreas, como as exatas,

bemmenos procuradas pelas
mulheres. E elas entendem e
gostam da proposta – defende
Tânia Bertholdo.
Adisparidade entrehomens e

mulheresnas ciências é tamanhaque a
Unesco, identificandoque asmulheres
representam28%dospesquisadores
em todoomundo, instituiu 11 de
fevereiro comooDia Internacional
deMulheres eMeninasnaCiência,
comoobjetivodemobilizar odebate,
análises e ações quevalorizeme
aumentemapresença femininana
área.OCensodaEducaçãoSuperior
2017, omais recentedivulgadopelo
Ministério daEducação (MEC),
mostra que asmulheres sãomaioria
entre os estudantesmatriculados em
cursosdegraduaçãonopaís: 56,9%.
Mas, nos cursos de ciências exatas,
os números sãobemdiferentes.Na
engenhariamecânica, por exemplo,
a participação feminina está em
10,2%–e isso se repete emcursos
comoengenharia elétrica (13,1%) e
engenharia civil (30,3%).
Comapenas 12anos, a aluna

Thaísnão sócomemorava ter sido
umadasprimeiras a fazerema luz

MESTRA
A professora Tânia Bertholdo (de vermelho) conduz o grupo demeninas
para a sala: projeto criado em2016 cresceu e hoje conta comapoio do CNPq

docircuitoquemontounaquele
diabrilhar.Ela tambémentendea
importânciadeumprojeto comoesse
eexplicaporqueele énecessário.
–Euquero ser agrônoma, então,

paramim, é uma satisfação fazer o
curso aqui.Não é umcurso chato,
cansativo. Ele nos incentiva a dizer:
“Tu consegues, tu podes. Vai!”.
O curso incentiva várias
oportunidades e nos faz refletir.
Asmulheresmuitas vezes sofrem
preconceito por estar nessas áreas
(das ciências). Então nosso objetivo
é escutar e repensar sobre isso.
Fechar os ouvidos a quemacha
quenão conseguimos –declara
a estudante do 7º ano.
Aperspectiva de colocarmesmo

amãonamassa emexer diretamente
coma criação de tecnologia até
chega a assustar umpouco.
– Professor, já estouficando

preocupada: vamos ter de fazer
tudo isso aí? – indaga umadocente
da redemunicipal deFarroupilha,
vendo o emaranhadodefios e
chips apresentado emsala de aula.
– Fica tranquila, vamos fazer

parte por parte – responde Ivan,

que naquele diamostrava a relação
entre os “mundos”mecânico
e elétrico da física.
E assim temsido: passo a passo,

fio afio, circuito por circuito, as
meninas vão construindo seu
caminhopara grandes conquistas:
seja a estaçãometeorológica, seja
uma carreira na ciência, seja a
conscientização de que elas podem
seguir o rumoque quiserem.
A ideiadoprojetoéque, em2020,

as estudantes contempladas com
asbolsasdeestudoespalhemo
aprendizadoe sejamas responsáveis
porproporatividadesdeensino
semelhantesemsuasprópriasescolas,
emsuas casas, nos seusbairros.
Todo o esforço e cada conquista

que elas já vislumbramsão feitos a
seremcelebrados por todas.
–Gostodeestar emumaturmade

alunasporquenão soueu,nemuma
delasque se sobressai: somos todasnós.
Éumgrupoque seajuda, quebatalha
junto.Paramim,melhordoqueganhar
milprêmios sozinhaé termuitas
alunasparanosajudar aenfrentar
nossosmedos–vibra apequena
Thaís, donadegrandes sonhos.

O que é?
Projeto Meninas nas Ciências Exatas,
Engenharias e Computação.

Quem faz?
Alunos e professores de escolas públicas
em Farroupilha, na serra gaúcha, em
turma organizada por educadores do
Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS).

Desde quando?
A iniciativa começou em 2016.

Responsável
Tânia Bertholdo, professora de
Matemática do IFRS – campus
Farroupilha.

Apoio
Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq), por
meio de bolsas e demais investimentos.

Objetivo
Promover a aproximação demeninas,
especialmente nos anos finais do
Ensino Fundamental, com as ciências,
motivando seu interesse pelo tema na
escola emostrando caminhos para elas
seguirem nessa área como profissão.

Saibamais
As meninas mantêm um
blog, atualizado a cada nova
aula. Acompanhe em:
meninasnasciencias.blogspot.com

O PROJETO

EXPERIMENTOS
Bárbara (acima) e as
colegas (à esquerda) no
laboratório: oportunidade
para “levar para a vida”



“Gotinha”
quevai
longe

Desde a estreia,
a série Singular já passou
pormais de 70municípios
gaúchos. Acesse todas
as histórias:
gauchazh.com/singular
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ESTUDANTES DE ENGENHARIA
MECÂNICA CRIAM VEÍCULO QUE
ANDA 543 QUILÔMETROS COM

UM LITRO DE GASOLINA E, DE
QUEBRA, DESENVOLVEM NOÇÕES

DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO,
MARKETING E RECURSOS HUMANOS
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S eja demanhã, à tarde,
à noite ou emplena
madrugada, umgrupo
de jovens pode ser visto

diligentementemexendo emum
veículo branco, de formato estranho,
aparência que indica fragilidade e
que, a julgar pelo que se vê, não tem
nada de especial. Eles testam, abrem,
fecham,mexem, levampara cá e
para lá. Passampor praças, galpões,
avenidas, o estacionamento de um
supermercado. Estudam, dia após
dia,maneiras de tornar o “carrinho”,
comoo chamam, cada vezmelhor.
A equipeDropTeam, formada por

estudantes de EngenhariaMecânica
no campus Erechim do Instituto
Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Sul
(IFRS), fez o protótipo do zero.
O nome do time – drop, em inglês,
nesse contexto, significa “gota”
– faz referência ao formato do
veículo, assim desenhado embusca
de aerodinâmica, e também ao
objetivo dos jovens: fazê-lo ir longe
rodando com apenas uma gota de
combustível. A equipe tenta também
desenvolver tecnologias que possam
ser implementadas em larga escala
para diminuir a poluição e reforçar
o uso racional dos recursos fósseis.
Eles estão chegando lá. OAlbatroz

(informaçãode bastidores: o nome
doúltimomodelo havia sido trocado
para “Murphy”,mas as coisas

começaramadar errado, talvez
por conta de uma certa lei...) voou
baixo emcompetição realizada na
Califórnia (EUA), emabril: alcançou
543 quilômetros por litro de gasolina,
conquistando a terceira colocação
na categoria combustão interna
a gasolina, atrás de uma equipe
canadense e umanorte-americana.
É issomesmo: um veículomovido

a gasolina e desenvolvido no Brasil
conseguiu se locomover demaneira
35 vezesmais eficiente que amarca
de um carro de rua considerado
econômico, que rode 15 quilômetros
comum litro de gasolina. E sagrou-
semerecedor do título de veículo
mais eficiente da América Latina,
em competição realizada pela
multinacional petrolífera Shell.
– Ele vibra bastante, a condução

é pesada, comparando comum
automóvel de rua. Omotorista
fica quase imóvel, encolhido, para
poder caber nele. É questão de
aerodinâmica. Por incrível que
pareça, é apertado – fala Izequiel
Balsanelo, 21 anos, estudante
do 5º semestre de Engenharia
Mecânica e piloto do “carrinho”.
Oveículonãoprezapeloconforto:

pesa cerca de 50quilos, recebe um
únicopassageiro–oprópriopiloto–e
édifícil demanobrar.Basicamente, só
semovepara frente, fazendo até 50
quilômetros por hora (os alunos não
passamde 20, por segurança).Mas

é para isto que servemos protótipos:
para testar conceitos que, se derem
certo, podemseraplicadosnos
veículosdodia adia.Enão seriabom?
–Aspessoas achamquase

inacreditável. O quemais notamos
é umestranhamento: “Meu carro
consegue fazer nomáximo 15
quilômetros por litro”, dizem, “e vocês
fazem500!”.Mas é a tecnologia, né?
Oprincipal fundamento doprotótipo
é você desenvolver a tecnologia para
poder aplicar no carro de rua.
Ou seja, toda a tecnologia
desenvolvida aqui umdia vai ser
aplicada emumcarro de rua. Ainda
quedificilmente umcarro de rua
vá fazer umaquilometragemdessa,
devido àmassa – pondera o piloto.
O projeto, hoje com 14 alunos

e dois professores integrantes,
começou em2016, quando a
equipe participoude sua primeira
competição.Naquele ano, porém, eles
sequer conseguiramfinalizar a prova.
–Aquilo nos deixou com

“sangue nos olhos”. Queríamosmuito
conseguir resultadosmelhores. Então
começamos a trabalharmais emais,
e em2017 já chegamos aopódio da
maratonanacional para veículos
eficientes. Ano após ano, temos feito
modelosmelhores, sempre buscando
umaprimoramento –descreve
Gabriel Salini, 21 anos, alunodo
9º semestre e ex-capitão da equipe.
Mas não é só de competição e bons

resultados que o timeDrop é feito.
O que faz eles levantaremcedo,
ocuparemdiversos turnos fora de aula
preocupados comaveloz “gotinha”
e, por vezes, seguiremmadrugada
adentro testando amáquina não é
apenas a busca de status e recordes:
é o companheirismo euma série de
aprendizados que tambémse busca
desenvolver entre os integrantes.
O responsável é o professorAirton

CampanholaBortoluzzi, que leciona
tanto no curso técnico quanto no
bacharelado emMecânica.No IFRS,
comonos demais institutos federais,
toda pesquisa émuito voltada para
sua aplicação prática. E é comessa
ideia queBortoluzzi decidiu criar a
equipe. Engenheiro comdestacada
carreira profissional – estava prestes
a disputar umcargo de gerente de
projetos emumagigantesca empresa
de alimentos quando resolveudar
aulas –, ele quer passar tanto os
conhecimentos teóricos quanto os
empíricos para os jovens.
–Não é só para dar aula que vou lá.

Ajudo os alunos, futuros engenheiros,
a fazer o que eu fazia. Se possível,
fazermelhor, porque vão contar
comminha experiência. É isso que
tento passar noprojeto: a parte de
gerenciamento, de planejamento,
de atingimento demetas, e buscar a
técnica necessária. Fico satisfeito
com isso, esse é omeu resultadodo
projeto – garante o professor.

ECONÔMICO
A equipe Drope Team completa,
diante de seu orgulho: o Albatroz.
Na página ao lado, o aluno
Izequiel dentro do “carrinho”
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Esses ensinamentos são passados
desde a seleção. Curiosamente, não
se olha para ohistórico escolar dos
concorrentes: os “recrutadores” –
sim, porque tudo funciona como
se fosse uma empresa de verdade
– avaliamo comportamento, a
motivação e a capacidadede trabalhar
emgrupodos interessados. O que se
busca,mais do que a criação de um
carro eficiente, é a evolução de cada
umapartir da evolução da equipe.
– E, a partir disso, a gente tem

avaliação do desenvolvimento
individual. Orientamos eles sempre
embusca domelhor desempenho
– orgulha-se Bortoluzzi.
Nas paredes dos laboratórios

utilizados pela equipe, logo se nota
esse foco. Há seções com anotações
sobre o que se fez ou se está fazendo,
o que se testou e o que se está
planejando, quais são os problemas
e quais as sugestões paramelhorar.
Os próprios alunos definiramuma
espécie de livro de regras que
prevê, para os faltosos oumenos
participantes, punições como a não
participação de competições e, mais
grave de todas, a expulsão do grupo.
É tudo levadomuito a sério.
Tambémpudera: a “brincadeira”,

alémdedemandarmuito tempodeles,
tambémcusta caro. Cadamodelo
temumcusto estimadode até
R$40mil. Desde o início doprojeto,
calcula o coordenador do grupo,
foramgastos aproximadamente
R$200mil entre desenvolvimento de
protótipos, viagens para participar de
competições e compra demateriais.
O instituto federal banca algumas
dessas despesas,mas amaior parte só
é possível por conta de patrocínios.
Para essa turma, representar

Erechim, o Rio Grande do Sul
e o Brasil com resultados tão

significativos é uma forma
de devolver à comunidade os
investimentos feitos no ensino
público. Por isso a equipe está
sempre pensando em formas de
mostrar suas conquistas e agradecer
pelo apoio que tem recebido.
Mas eles queremmais.
Agora, com toda a disposição que

já demonstraram emotivados pelos
bons resultados obtidos, o objetivo é
aprimorar o protótipo até conseguir
torná-lo aindamais eficiente,
chegando aosmil quilômetros
por litro. Alguémduvida?

O que é?
Protótipo Veicular de
Alta Eficiência Energética

Quem faz?
Equipe Drop Team, formada por
estudantes de Engenharia Mecânica
do Instituto Federal do Rio Grande
do Sul (IFRS) – Campus Erechim

Desde quando?
A ideia do projeto começou em 2015,
e em 2016 a equipe já participava
de competições nacionais

Responsável
Professor Airton Campanhola Bortoluzzi

Apoio
Diversas empresas e entidades de Erechim

Objetivo
Ameta atual da equipe édesenvolver
o primeiro veículo brasileiro com
autonomia demil quilômetros
consumindoapenas um litro de
gasolina – seria um recordenopaís

Conquistas
• 3º lugar na Shell Eco-marathon
Brasil 2017 (Rio de Janeiro/RJ)
• 1º lugar na Shell Eco-marathon
Brasil 2018 (Rio de Janeiro/RJ)
• 3º lugar na Shell Eco-marathon
Americas 2019 (Sonoma, Califórnia/EUA)
• Medalha de Mérito Legislativo
Erechinense e Comenda Boa Vista
do Erechim – Centenário

Para saber mais
facebook.com/dropteamifrs

O PROJETO

O GRANDE
APRENDIZADO É

FAZER COM QUE A
ENGENHARIA SEJA

APLICADA NA PRÁTICA.
LOGO NA SELEÇÃO

OS ALUNOS PERCEBEM
QUE A PARTE TÉCNICA

É SECUNDÁRIA.
O OBJETIVO DO
PROJETO NÃO É

O CARRO: É O
DESENVOLVIMENTO

PROFISSIONAL E
PESSOAL DELES.

AIRTON CAMPANHOLA
BORTOLUZZI

Professor de Mecânica do
IFRS – campus Erechim

ENSINO
Oprofessor Bortoluzzi (acima) usa oprojeto para implementar lições de trabalho
em equipe, planejamento e atingimento de metas na área de engenharia

DIA A DIA
Os estudantes trabalham em todas as fases do projeto, que é pago pelo
Instituto Federal do RS e por empresas e entidades parceiras de Erechim



Desde a estreia, 
a série Singular já passou 
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O caminho do 
reconhecimento

FLÁVIA TWARDOWSKI JÁ PERDEU A 
CONTA DE QUANTAS MEDALHAS, 

TROFÉUS E CERTIFICADOS RECEBEU 
ORIENTANDO PESQUISAS NO 

CAMPUS OSÓRIO DO INSTITUTO 
FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
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A professora Flávia Twardowski não 
costuma dizer 
“não pesquise isso” 

ou “não vai dar”. Orientadora de 
centenas de estudantes no Instituto 
Federal do Rio Grande do Sul (IFRS), 
campus Osório, no Litoral Norte, 
ela se acostumou a ouvir ideias das 
mais variadas: desde invenções que já 
existem, e portanto representariam 
pouco avanço científi co, até projetos 
mirabolantes ou inadequados 
para serem desenvolvidos em um 
curto período. A todos, em um 
primeiro contato, dá atenção. 
Busca compreender. Pergunta o 
porquê da vontade de estudar aquilo, 
o que pode de fato ser feito no Ensino 
Médio em cima daquela ideia, qual o 
real interesse do proponente.
Assim, aplica uma série de fi ltros 

invisíveis para perceber o quanto 
os estudantes que a procuram 
com vontade de levar adiante suas 
pesquisas querem investir de tempo 
e de dedicação ao projeto. E ainda 
motiva os jovens a irem atrás de mais 
informações, a investigar, descobrir, 
saber o que já foi e o que ainda pode 
ser feito na área em questão.
Em novo contato, posteriormente, 

já fi ca claro quem está interessado de 
verdade. Aqueles que não desistem 
costumam retornar com argumentos 
mais robustos para motivar seu 
projeto – ou voltam com ideias 
totalmente novas. De um jeito ou de 
outro, criam bases para solidifi car 
as propostas e fazê-las acontecer. 
E encontram, na professora, o apoio 
para torná-las realidade.
– A aplicação prática do que se 

aprende em sala de aula é muito 
signifi cativa porque ajuda os alunos 
a enxergarem algum problema. 
E tentar resolvê-lo baseado no que 
conhecem. O jovem pega aquele 
conhecimento teórico, se apropria e 
tenta transformar em uma solução. 
Ele se envolve completamente. 
Quando consegue fazer isso, além 
de protagonizar a solução que ele 
mesmo identifi cou, aprende de 
forma muito mais interessante. 
E aquilo ele não vai esquecer 
– destaca Flávia, doutora em 
Engenharia de Produção.
Foi assim com Juliana Davoglio 

Estradioto, que estava ávida por 
engatar mais um projeto de pesquisa 
durante seu curso técnico em 
Administração integrado ao Ensino 
Médio no IFRS. As propostas 
anteriores apresentadas por ela, 
feitas ao longo dos três primeiros 
anos de estudos – no Ensino Médio 

bolsistas – e resolveu se inscrever, 
no início, ainda no 1º ano do 
Ensino Médio, de forma voluntária. 
Era, na época, uma extensão 
rural, em nada, aparentemente, 
ligada aos estudos da jovem, 
voltados para a administração 
de empresas. Mas seu interesse 
em pesquisar era maior.
– No meu último projeto, 

usei a casca da noz macadâmia 
como se fosse um alimento para 
microrganismos: ao mesmo tempo 
em que eles vão se reproduzindo 
e crescendo, produzem uma 
membrana. Ela pode ser usada 
para várias coisas, desde como 
alternativa para o plástico até 
aplicações na saúde. Desenvolvi 
uma embalagem para recolhimento 
de fezes animais e estamos 
investigando agora usar a membrana 
também como um curativo para 
cicatrizes – orgulha-se Juliana.
E vejamos, então, se deu certo: 

a jovem foi a ganhadora nacional 
do prêmio Jovem Cientista, 
promovido pelo Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científi co e 
Tecnológico (CNPq), na categoria 
Ensino Médio. Depois, fi cou em 
primeiro lugar em Ciências Materiais 
na International Science and 
Engineering Fair (Isef ), considerada 
a maior feira de ciências do mundo. 
Foi selecionada para acompanhar 
a cerimônia do Prêmio Nobel neste 
ano. E, ainda, escolhida para dar 
nome a um asteroide.
Ah, e não foi só.
– Participei da Mostratec 

(Mostra Internacional de Ciência 
e Tecnologia); três vezes da Feira 
Brasileira de Ciências e Engenharia 
(Febrace), duas vezes, da Isef; três 
vezes, todas com projetos diferentes. 
Nas feiras nacionais, ganhei quatro 
primeiros lugares e, na Isef, um 
quarto lugar em 2017, uma bolsa em 
2018 e um primeiro lugar em 2019 
– lista Juliana, que desde o início 
foi orientada por Flávia.
São muitas as histórias de sucesso 

envolvendo a professora. O caso 
de Juliana talvez tenha sido o de 
maior repercussão, mas há dezenas e 
dezenas de outros alunos inspirados 
por ela. Na sala que ocupa no 
campus do IFRS em Osório, Flávia 
enfi leira troféus, medalhas, crachás, 
certifi cados. Em cima de uma mesa, 
fi guram ainda lembranças de viagens 
que seus orientandos fi zeram a feiras 
internacionais sem a sua companhia 
(nem sempre é possível conseguir 
recursos para bancar a participação 
em todos os eventos).

PRÊMIOS
A orientadora com 
suas recompensas, 

colhidas em eventos 
e feiras no Brasil 

e no Exterior

integrado do IFRS, a formação 
dura quatro anos –, sempre sob 
orientação de Flávia, tinham sido 
muito bem-sucedidas, rendendo 
premiações regionais, nacionais 
e até internacionais para ela. 
Mas a jovem queria mais.
No início de 2018, então com 

17 anos, Juliana foi, animada, à sala 
da professora para apresentar a 
nova ideia. Queria criar um casaco 
ecológico, feito de couro vegetal.
– Eu estava pesquisando sobre 

jaquetas alternativas ao uso de couro 
animal, e descobri uma que tinha 
sido produzida por microrganismos. 
Fiquei muito curiosa: como um 
serzinho que não conseguimos 
nem ver consegue produzir algo tão 
grande, que podemos até vestir?
Ela chegou com a ideia pronta, 

tendo já levantado algumas 
difi culdades e defi nido hipóteses, 
metodologia, objetivos. Estava, mais 
uma vez, cheia de vontade de partir 

para a prática. Foram surgindo, 
porém, outras oportunidades no 
caminho, em meio às orientações 
no instituto e interações com 
pesquisadores que ambas 
conheciam de apresentações 
em feiras de ciência. Logo Juliana 
e a professora viram a oportunidade 
de lapidar aquele projeto e 
transformá-lo em algo diferente.
A ideia do casaco deu lugar à 

intenção de criar uma biomembrana 
– plástico biodegradável produzido 
com microrganismos – feita a partir 
da casca da noz de macadâmia, 
capaz, entre outras possíveis funções, 
de substituir embalagens de plástico.
Se deu certo, você logo fi cará 

sabendo. Antes, cabe destacar que 
a jovem, hoje com 19 anos e curso 
técnico concluído, despertou para a 
ciência com a orientação de Flávia. 
Juliana se interessou por participar 
de um dos chamados regulares que 
a professora faz em busca de 
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Ela própria recebeu, neste ano, o 
prêmio Professor Destaque nacional 
na Febrace, honraria em que já havia 
sido escolhida como fi nalista em 2014.
– A ciência é algo que motiva o 

tempo inteiro. Quanto mais os alunos 
estudam, mais eles descobrem as 
respostas. E isso acaba sendo uma 
motivação de vida. Eles encontram, 
muitas vezes na ciência, um motivo 
para continuar vindo para a escola, 
que muitas vezes não é o ambiente 
mais interessante de se estar – 
defi ne a professora.
Sua área de concentração na 

pesquisa envolve, principalmente, 
o reaproveitamento de resíduos. 
Produtos que seriam jogados fora – 
como as cascas do abacaxi, da laranja, 
do maracujá, entre muitas outras 
– recebem nova destinação a partir 
de estudos que engajam os jovens 
estudantes. Muitos deles se veem, 
ao longo dessa iniciação científi ca e 
também depois, buscando respostas 
para dúvidas que eles tinham havia 
muito tempo, mas não sabiam que 
eram capazes de solucionar.
– Isso permite que a gente 

transforme inquietações em 
dúvidas científi cas. E, com isso, 
consiga encontrar soluções. 
A pesquisa faz a gente fi ltrar e qualifi car 
nossas inquietações. É um 
caminho para garantir 
a resposta a diversos 
problemas. Foi algo muito 
revolucionário para mim 
– celebra Maria Eduarda 
Santos de Almeida, 20 anos, 
outra ex-aluna de Flávia.
Conforme as pesquisas 

vão avançando, o tempo dedicado 
ao seu desenvolvimento aumenta – 
o que acaba envolvendo alunos e 
professora ainda mais. São frequentes 
as mensagens fora do horário de aula, 
nos fi ns de semana, à noite e também 
durante as férias. É uma dedicação 
e tanto, mas que os envolvidos veem 
como recompensada. E isso leva, 
também, a uma maior proximidade 
entre estudantes e orientadora.
– A Flávia é um dos meus exemplos 

de vida. De fazer o “a mais”, 
exatamente como fazem os alunos 
que, além do ensino, se interessam 
pela pesquisa. A gente não tem essa 
obrigação. E ela também não. Mas vai 
atrás, busca recursos, ajuda a levar 
adiante as ideias que a gente tem. Além 
de ser uma pessoa maravilhosa, ela é 
um exemplo de vida – garante Mariane 
Alves Palacios, 23 anos, uma das 
primeiras orientandas da professora.
Flávia, que intercala momentos de 

descontração com absoluta seriedade 
– e um tanto de timidez – nas salas 
de aula e laboratórios, não esconde 
o sorriso ao falar da importância do 
papel que ela escolheu desempenhar 
na vida dos alunos. E dela própria:
– É muito gratifi cante. Não só a 

pesquisa ser reconhecida, mas você 
também ser reconhecida por eles. 

É inacreditável fazer parte da 
vida de uma pessoa, e aquela 
pessoa realmente te ter como 
exemplo. Nunca pensei que 
isso fosse acontecer comigo. 
Sempre tive pessoas que 
acreditaram em mim. 
E hoje me vejo como a 
pessoa que acredita neles.

PUPILAS 
Mariane, uma das primeiras orientandas de Flávia (à esquerda); 
Maria Eduarda, para quem a pesquisa se tornou algo “revolucionário” 
(acima); e Juliana (abaixo), jovem que venceu o prêmio Jovem Cientista e 
foi escolhida para acompanhar uma cerimônia de entrega do Prêmio Nobel

O PROJETO

O que é
Incentivo à iniciação científica 
de estudantes do Ensino Médio. 
Em disciplinas de cursos técnicos 
ligadas ao Ensino Médio e em 
atividades não vinculadas 
diretamente aos cursos, estudantes 
são orientados a desenvolverem 
projetos de pesquisa inovadores e 
apresentá-los em feiras e mostras 
científicas no Brasil e até no Exterior.

Quem faz?
Flávia Twardowski, professora do 
Instituto Federal do Rio Grande do Sul 
(IFRS), campus Osório.

Desde quando?
O fomento à pesquisa entre estudantes 
começou no início de 2011, com as 
primeiras participações em eventos 
científicos sob a orientação da 
professora acontecendo logo depois. 
E, desde então, elas não mais pararam.

Apoio
Ministério da Educação (MEC), 
Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações 
(MCTIC), Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq) e Instituto 
Federal do Rio Grande do Sul (IFRS).

Objetivo
Despertar o conhecimento 
científico de jovens estudantes 
para que possam, por meio de 
projetos de elaboração prática, 
contribuir para transformar o 
mundo ao seu redor, sendo os 
protagonistas dessas mudanças.

Conquistas
Flávia calcula que, desde 
2011, seus alunos tenham 
conquistado mais de 70 
premiações, muitas delas 
com repercussão internacional.

Conheça a 
premiada 
pesquisa de 
Juliana, contada 
por ZH em maio:
bit.ly/JulianaZH


