
ANEXO II 

(Encaminhar para o e-mail: fg2019.suzano@ifsp.edu.br) 

 

Descrição da proposta de trabalho para consulta para cargos/ funções do IFSP. 

 

Nome Legível: Maria Raquel Manhani                                 Prontuário: SZ 20819X 

 

Cargo Função Pretendida: Coordenadoria de Pesquisa e Inovação (CPI) 

 

Segmento a que pertence:  (   ) Técnico Administrativo        ( X ) Docente 

 
 Em consonância com o PDI (2019-2023) do IFSP, a articulação das atividades de pesquisa com aquelas do ensino 

e da extensão sustenta as principais metas da nossa instituição. Para além da obrigatoriedade constitucional, que garante 

a indissociabilidade entre essas dimensões educativas (Art. 207 da Constituição Federal), a pesquisa responde pela 

produção de vanguarda da instituição, seja corroborando iniciativas que visam a atender as demandas do arranjo produtivo 

local/regional, seja pautando-se na investigação científica básica e aplicada. Assim, por concordar plenamente com o 

exposto e reconhecer as diferentes expertises e recursos humanos presentes no câmpus Suzano, proponho: 
 

- Incentivar uma maior integração entre os segmentos de técnicos-administrativos e docentes na realização de projetos, 

para que possamos desenvolver todas as nossas potencialidades; 

 

- Articular e motivar a participação discente nos diversos programas de iniciação científica e tecnológica em todos os 

níveis de ensino; 

 

- Estimular o desenvolvimento de pesquisa básica e ou aplicada em todas as áreas do conhecimento (humanas, biológicas 

e exatas); 

  

- Apoiar a implantação e consolidação de linhas e grupos de pesquisa no câmpus; 

 

- Fomentar a cultura de pesquisa e inovação e de tecnologia social; 

 

- Apoiar os eventos científicos e culturais já existentes no câmpus, além de viabilizar a criação de novos eventos, de 

acordo com as necessidades; 

 

- Incentivar e apoiar a participação de pesquisadores e discentes em eventos internos e externos; 

  

- Apoiar as atividades desenvolvidas e propostas pelo Comitê de Pesquisa - Compesq; 

  

- Incentivar o trabalho colaborativo e integrado entre Pesquisa e Inovação, Extensão e Ensino; 
 

- Incentivar, apoiar e mapear projetos de pesquisa e inovação do câmpus, como também suas articulações com outros 

campi, sociedade e seus meios produtivos; 

 

- Fomentar a aproximação do nosso câmpus com outras instituições e centros de pesquisa; 

 

- Adequar a infraestrutura existente às necessidades dos diversos projetos de pesquisa e inovação e garantir sua 

confidencialidade; 
 

- Orientar os pesquisadores quanto aos procedimentos requeridos em projetos que envolvam alguma especificidade, tais 

como pesquisa com a participação de seres humanos, experimentos com animais e utilização de recursos provenientes da 

biodiversidade brasileira; 

 

- Promover cursos de capacitação, tais como elaboração de projetos, relatórios e pôsteres, buscas e consultas a bancos e 

bases de periódicos e de patentes nacionais e internacionais, além de orientar os interessados no processo de submissão 

de projetos às diferentes agências de fomento (CAPES, CNPq, FAPESP etc); 
 

- Orientar o inventor na gestão da propriedade intelectual. 
 


