
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:   Regis Cortez Bueno                                                                  Prontuário: sz133449 

 

Cargo Função Petendida: CPI – Coordenação de Pesquisa e Inovação 

 

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

 

“Utilizar Fonte 10 Times New Rornan, espaçamento simples entre linhas. Máximo de 3 laudas.” 

 
Eu, Regis Cortez Bueno, venho apresentar minha proposta de trabalho para o pleito ao cargo de Coordenador de 

Pesquisa e Inovação (CPI) do campus Suzano.  

A pesquisa cientifica e a inovação vem conquistando cada vez mais espaço na comunidade mundial, configura-se em 

um dos tripés da educação contemporânea e um marco importante no desenvolvimento econômico de um País. Um dos 

principais objetivos da pesquisa, refere-se à articulação de práticas de ensino, pesquisa e extensão envolvendo toda 

comunicada interna e externa, cuja função essencial é ampliar a oportunidade para a produção do conhecimento teórico e 

prático.  

Nesse contexto, acredito que a ciência, a tecnologia e a cultura são os pilares basilares na educação atual e 

indissociáveis em sua prática e por isso, a nossa instituição possui um trabalho significativo na expansão do conhecimento, 

no que tange ao desenvolvimento de projetos elaborados por servidores e alunos para atender a comunidade externa. A 

partir do momento em que a pesquisa cientifica oferece condições para que o aluno possa estabelecer um contato com as 

realidades e problemáticas do mundo do trabalho preferencialmente envolvendo empresas, eles vão manifestando de seu 

amago uma visão humanista e criativa diante dessas realidades, com maior probabilidade de se tornarem um cidadão 

exemplar, dotado de respeito mútuo para perfazer um ambiente harmonioso de trabalho. 

Dentre as atribuições da Coordenação de Pesquisa e Inovação, definiu-se abaixo um conjunto estruturado de 

propostas com a finalidade de contribuir para o avanço da pesquisa científica no campus Suzano da seguinte forma: 

 

• Gerir democraticamente a coordenação através de planejamento participativo; 

• Promover a construção de uma cultura empreendedora nas áreas de atuação do IFSP campus Suzano; 

• Incentivo ao desenvolvimento de pesquisa cientifica aplicada; 

• Apresentar a comunidade interna os editais de pesquisa e inovação; 

• Promover a discussão entre pesquisadores e alunos sobre novas demandas que se fazem necessárias para a 

evolução contínua das atividades da coordenação; 

• Trabalhar com as coordenações dos cursos técnicos, superiores e pós-graduação para a divulgação da pesquisa; 

• Buscar e propor parcerias com empresas e laboratórios de instituições que possam contribuir para enriquecer as 

experiências profissionais dos alunos e servidores; 

• Montar uma base com dados estatísticos acerca dos projetos de pesquisa sendo desenvolvidos por servidores e 

alunos associando as publicações realizadas; 

• Organizar um acervo virtual das ações e projetos realizados; 

• Estimular os servidores técnicos-administrativos a fazerem pesquisa científica e propor demandas; 

• Nortear os alunos na escolha de publicações em periódicos; 

• Estimular o desenvolvimento da pesquisa em projetos de TCC nos cursos técnico e superiores e incentivar uma 

possível publicação; 

• Evidenciar aos alunos a importância da pesquisa científica aplicada e seus benefícios para o desenvolvimento do 

Brasil; 

• Articular projetos de pesquisa científica com projeto da Coordenadoria de Extensão; 

• Fomentar publicação em estratos superiores de médio e alto fator de impacto em periódicos (National and 

International magazines, Journals e outros); 

• Fazer uma ponte entre a pesquisa e o grupo de idiomas com o intuito de apoiar publicação internacionais nas 

mais diversas áreas do campus; 

• Orientar os pesquisadores e alunos sobre solicitação de pedido de Patentes e a sua importância; 

• Estabelecer conexões entre as linhas de pesquisa em todas as áreas de conhecimento; 

• Incentivar a incubação de projetos no hotel de projetos; 

• Estimular a produção e divulgação de vídeos sobre as pesquisas sendo realizadas com o auxílio da rádio IFSP; 

• Incentivar a criação de sites dos laboratórios de pesquisa e a hospedagem no site oficial do IFSP campus Suzano. 


