Pesquisa

Segundo a Resolução nº 086/2011/Cepe/IFSC, “a pesquisa, entendida como atividade
indissociável do ensino e da extensão, visa basicamente à geração e à ampliação do
conhecimento, e busca a criação e a produção científica ou tecnológica.” A pesquisa torna-se,
na prática, a aplicação dos conhecimentos e saberes na forma de desenvolvimento de um
produto, melhoria de um processo ou avanço no conhecimento técnico e científico,
especialmente aqueles que são aplicados diretamente ao desenvolvimento regional,
contribuindo para o desenvolvimento do país.

Nesse sentido, o IFSC busca cumprir seu papel de instituição de ensino, pesquisa e extensão,
articulando a produção do conhecimento acadêmico com a aplicação das pesquisas no âmbito
do ensino e no desenvolvimento científico, tecnológico e social.

O fomento à pesquisa e à inovação é realizado por meio da valorização dos grupos de
pesquisa, do apoio à realização de projetos, de parcerias com instituições públicas e privadas e
do apoio à participação em eventos científicos. Nesse contexto tem-se como objetivo ampliar a
participação de servidores e alunos nas atividades científicas, tecnológicas e artístico-culturais,
visando à melhoria e à consolidação da posição do IFSC junto à sociedade acadêmica e
científica, nos âmbitos regional e nacional.
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A pesquisa deve ser pautada na transformação da realidade local e na redução da
desigualdade social. A pesquisa deve proporcionar ao estudante o interesse pelo processo
investigativo, de forma que direcione a compreensão e a transformação de sua realidade
social.

O IFSC realiza pesquisa científica e tecnológica, levando em conta o avanço tecnológico e
as necessidades da sociedade. Além disso, faz a articulação com instituições de fomento e
com o setor produtivo, visando ao desenvolvimento regional e ao fortalecimento do campo
científico e tecnológico do país.

O Câmpus Jaraguá do Sul possui cinco grupos de pesquisa cadastrados na base de dados
do CNPq e certificados pelo IFSC. Suas pesquisas estão ligadas a diversas áreas do
conhecimento, dentro do perfil dos cursos ofertados pelo câmpus, o que reforça a relação entre
a pesquisa e o ensino.

Segundo a Resolução nº 086/2011/Cepe, “a pesquisa, entendida como atividade indissociável
do ensino e da extensão, visa basicamente à geração e à ampliação do conhecimento, e busca
a criação e a produção científica ou tecnológica.” A pesquisa torna-se, na prática, a aplicação
dos conhecimentos e saberes na forma de desenvolvimento de um produto, melhoria de um
processo ou avanço no conhecimento técnico e científico, especialmente aqueles que são
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aplicados diretamente ao desenvolvimento regional, contribuindo para o desenvolvimento do
país.

Nesse sentido, o IFSC busca cumprir seu papel de instituição de ensino, pesquisa e extensão,
articulando a produção do conhecimento acadêmico com a aplicação das pesquisas no âmbito
do ensino e no desenvolvimento científico, tecnológico e social.

O fomento à pesquisa e à inovação é realizado por meio da valorização dos grupos de
pesquisa, do apoio à realização de projetos, de parcerias com instituições públicas e privadas e
do apoio à participação em eventos científicos. Nesse contexto tem-se como objetivo ampliar a
participação de servidores e alunos nas atividades científicas, tecnológicas e artístico-culturais,
visando à melhoria e à consolidação da posição do IFSC junto à sociedade acadêmica e
científica, nos âmbitos regional e nacional.

A pesquisa deve ser pautada na transformação da realidade local e na redução da
desigualdade social. A pesquisa deve proporcionar ao estudante o interesse pelo processo
investigativo, de forma que direcione a compreensão e a transformação de sua realidade
social.

O IFSC realiza pesquisa científica e tecnológica, levando em conta o avanço tecnológico e as
necessidades da sociedade. Além disso, faz a articulação com instituições de fomento e com o
setor produtivo, visando ao desenvolvimento regional e ao fortalecimento do campo científico e
tecnológico do país.

O Câmpus Jaraguá do Sul possui cinco grupos de pesquisa cadastrados na base de dados do
CNPq e certificados pelo IFSC. Suas pesquisas estão ligadas a diversas áreas do
conhecimento, dentro do perfil dos cursos ofertados pelo câmpus, o que reforça a relação entre
a pesquisa e o ensino.
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