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Recomendações norteadoras às proposições de atividades 

 

 

1. Atividades com 2h a 8h de duração; 

 

2. Escopo em atividades que fomentem a aprendizagem sobre: 

 

- Planejamento e gestão de atividades de pesquisa para o jovem iniciante; 

- Integração e curricularização das atividades de pesquisa: como e porque fazer?; 

- Interdisciplinaridade e integração na pesquisa científica e tecnológica; 

- Manuseio de ferramentas virtuais e/ou sites, plataformas e redes sociais de pesquisa; 

- Aplicações científicas e/ou tecnológicas em fomento ao trabalho do(a) 

pesquisador(a); 

- Treinamentos em instrumentos de computação e/ou informática úteis ao 

desenvolvimento de trabalhos científicos; 

- Métodos, técnicas e instrumentos de pesquisa científica; 

- Tecnologias aplicadas ao método científico; 

- Redação e normatização para trabalhos científicos e/ou apresentações acadêmicas 

(incluindo oratória e fundamentos de didática); 

- Eventos e periódicos de publicação científica: como fazer para divulgar minha 

pesquisa?; 

- Metodologias para o trabalho de campo; 

- O método científico, a ciência e sua História, Geografia, Sociologia e/ou Filosofia; 

- Inovação e pesquisa científica: teorias e experiências práticas; 

- Inovação, registros e patentes; 

- Aplicações sócio empreendedoras e/ou inovadoras da ciência; 

- Políticas de desenvolvimento científico e/ou fontes de financiamento à pesquisa 

científica; 

- Possibilidades de atuação do cientista no mundo do trabalho; 

- A formação científica nos cursos técnico profissionais (nível médio integrado e/ou 

subsequente); 

- Entre outros com foco na pesquisa científica, tecnológica e/ou inovadora; 

 

3. Entregadas das ementas com informações da atividade (modelo de ementa disponível 

na Dpesq) e versão atualizada do currículo Lattes (até 2 meses da data da solicitação), 

com vistas a atestar/divulgar sua capacitação profissional para oferta da atividade/tema 

devem ser realizadas pelo email: dpesq@garanhuns.ifpe.eddu.br; 

mailto:dpesq@garanhuns.ifpe.eddu.br


4. O foco das atividades pode ser desde uma área técnica existente em nosso Campus, 

uma área do saber delimitada (ex. estudos em Geografia, Eletrônica, Matemática, 

Neurociência, Física, Linguagem, etc.) ou o saber científico em geral; 

 

5. A data e horário das atividades são combinados em consórcio com a Dpesq e em 

observação ao calendário acadêmico do Campus; 

 

6. A tratativa das propostas precisa ocorrer de forma antecipada, tendo em vista a 

reserva de sala e/ou  laboratório (se presencial), transporte, divulgação, inscrições e/ou 

qualquer outro esforço necessário para sua realização. Recomendamos 4 semanas de 

antecedência a data de interesse para oferta da atividade. 

 

7. . Haja vista a situação de pandemia que nos afeta, estaremos disponibilizando e 

mediando a oferta via Google Meet, conforme orientações específicas desta Divisão de 

Pesquisa sobre limite de inscrições e forma de registro de presença. Este esforço vem no 

sentido de dar continuidade às formações com foco na pesquisa científica e alavancar 

experiências inovadoras para a capacitação continuada, especialmente de nossos 

estudantes interessados ou já participantes em projetos de pesquisa e demais ações com 

aplicação tecnológica e/ou inovadora. 

 


