PROGRAMAÇÃO FABIN
19 a 22 de setembro
09h00 às 14h30
Biodigestor Compacto | Biodigestor para tratamento de dejetos de animais domésticos
Biodigestor fácil | Iluminação rural autossustentável
Cerveja Artesanal Nutricional | Fabricação de cerveja artesanal nutricional de triticale
Eletrocardiógrafo Vestível | Eletrocardiograma vestível para ciclista
Embalagem comestível probiótica | Embalagem comestível probiótica para frutas
minimamente processadas
Estufa inteligente | Estufa Inteligente
Fast Protein | Fast Protein
Humm Que Delícia | Desenvolvimento do bolinho tipo lanche sem glúten e Lactose com
atividade funcional dos grãos de kefir liofilizado
INCUBegg | Incubadora Multifuncional para Produção de Pintinhos
ITS CUP | Protótipo Caneca Mason Jar
LAVIC | Inovação de processo de criação de aves em sistema agroecológico de pastejo
rotacionado e irrigado
Made in roça | Desenvolvimento de alimento proteico funcional salgado
Rizogrowth | Seleção de rizobactérias visando o desenvolvimento de um produto
biológico que promova o crescimento de plantas de cebolinha
Smoothie Funcional | Desenvolvimento de bebida funcional com adição de fibras
sóluveis, ácidos graxos poliinsaturados, peptídeos ativos e prebióticos
Temporizador inteligente | Protótipo de temporizador inteligente de baixo custo para
sistemas agrícolas

15h00 às 20h30
Sonho de Banheiro | Sonho de Banheiro
AcessIFB | AcessIFB: Informação para Todos
Café 24Horas | Cold Brew Coffee
Contêiner Social | Contêiner Social Seletivo
Eletrocardiógrafo Bluetooth | Eletrocardiógrafo bluetooth visualizado por dispositivos
móveis
Essential Bag | Lixeiras automotivas aromatizadas com óleos essenciais
Filtro Sustentável | Filtro sustentável com carvão ativado
Guitarras Elétricas Artesanais | Pintura hidrográfica para o acabamento em guitarras
elétricas
IFactory | Ambiente de práticas inovadoras
Mesa Tangram | Mobiliário para espaços de aprendizagem dinâmicos
InsertFab | Modelagem 3D de material pedagógico personalizado e assistivo
multidisciplinar para educação básica
MorfoBlocos | Morfologia em blocos – Jogo didático para o ensino-aprendizagem de
morfologia no ensino básico
normaliza.ifb.edu.br | Acessibilidade digital no site normaliza.ifb.edu.br: inclusão social,
cidadania e saberes plurais em conexão
Ominira | Ominira: Jogo de Tabuleiro para Ensino de História da África
Onde Está o IFB? | Onde está o IFB?
PETs Errantes | Kit Didático para Ensino de Física

