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No dia 13 de novembro de 2019 , a  Coordenação de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação do IFPE campus Belo Jardim 

promoveu o XIV CONIC. Este evento é realizado anualmente pela PROPESQ e apresenta os resultados das pesquisas 

desenvolvidas no âmbito do IFPE. A abertura contou com as presenças do coordenador de extensão (Pedro Júnior), 

coordenadora geral de ensino (Profa. Josalice), Diretor Geral (Prof. Chagas) e da pesquisadora (Profa. Tatiana). 

 

                                                               

Após a abertura do evento, a  Profa. Tatiana 

coordenou a mesa redonda “Ciência, conhecimentos 

e transformação social”. O Prof. Mauro e a Profa. 

Bernardina discutiram com os participantes do 

evento pontos importantes relacionados com a 

evolução do pensamento científico, a democratização 

da ciência, o uso da ciência como ferramenta para 

uma transformação social, dentre outros.  

Nesta XIV edição do CONIC, 

foram apresentados os 

trabalhos de pesquisa de 

2018/2019. Tivemos as 

apresentações dos alunos 

Edson, Augusto, Blancárdio e 

Moab, todos do curso 

superior de Licenciatura em 

Música do IFPE campus Belo 

Jardim.  Parabéns aos alunos 

e suas orientadoras por mais 

uma jornada alcançada. 
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Histórias de trabalhadores: Resistências e 

passividades frente à precarização do trabalho no 

agreste pernambucano. Este projeto pretende 

estudar as condições de vida, o pensar e o agir de 

trabalhadores e trabalhadoras, especialmente na 

relação destes com o cotidiano do trabalho na região 

do agreste pernambucano.  Estamos analisando 

histórias de vida e processos judiciais nos arquivos do 

Tribunal regional do trabalho em Vitória de Santo 

Antão, destacando suas dificuldades materiais e 

sociais somadas aos conflitos na arena das relações 

de trabalho. (Prof.Mauro e sua bolsista Sarah Alves) 

 

O trabalho intitulado “Análise da etmonofauna para 

o controle do uso de agrotóxicos no combate a 

mosca-de-fruta na cultura da goiaba”, foi apesentado 

no III simpósio de ensino, pesquisa e extensão da 

FABEJA em Belo Jardim. O trabalho de pesquisa foi 

desenvolvido pelos alunos do curso técnico em 

agropecuária (Davi, José Matheus, José Cristóvão e 

Luiz Antônio) e teve orientação do prof. Aglailson.      

O projeto de pesquisa continuará com outros 

estudantes e tem como objetivo ajudar os 

agricultores da região com práticas sustentáveis. 

 

 

As alunas Franciele Lima e Moniely Cordeiro, 
orientadas pela pesquisadora e Professora Jaciele 
seguem na coleta de dados nas unidades básicas de 
saúde de Belo Jardim. O objetivo da pesquisa é 
rastrear  informações  para prevenir o desenvolvimento 
da doença renal crônica, que é comum em pacientes 
diabéticos. As alunas do curso técnico em enfermagem 
aproveitam o momento da pesquisa para  levar 
orientação aos portadores de diabetes mellitos e seus 
respectivos cuidadores. 

No curso técnico em enfermagem do IFPE campus 
Belo Jardim temos um grupo de pesquisa na área de 
saúde muito atuante e que vem se destacando por 
consegui integrar a pesquisa e extensão. 

 

 


