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Número Especial II EICPOG
Apresentação – POSGERE Edição Especial II EICPOG
Em setembro de 2017 foi realizado o II Encontro de Iniciação Científica e PósGraduação do Campus São Paulo (EICPOG) com trabalhos apresentados na forma de
pôsteres e de apresentação oral. Este evento, de natureza interdisciplinar, é uma iniciativa
da Diretoria de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação e tem como objetivo divulgar as
pesquisas realizadas pelos estudantes do campus.
Nesta segunda edição houve um aumento significativo do número de trabalhos
submetidos, sendo que após um processo de avaliação por especialistas de diversas áreas,
foram aprovados 82 trabalhos em formato de pôster e 112 apresentações orais.
Observamos também que estas submissões foram feitas pelos alunos de diversos campi
do IFSP bem como de outras instituições.
Cabe ressaltar que os trabalhos versavam sobre temas de áreas diversas:
bioengenharia, mecânica, eletrônica, automação, informática, formação de professores,
geografia, história, ensino, letras, física, química, biologia, matemática, arquitetura....
Mostrando a diversidade que existe dentro do IFSP e em especial dentro do Campus São
Paulo.
Durante os quatro dias de evento, foram apresentados trabalhos das várias áreas
do conhecimento em que o Campus São Paulo atua, criando um grande espaço para a
troca de conhecimentos, aproximando os pesquisadores que participaram (alunos,
docentes, servidores administrativos) e propiciando um ambiente para o intercâmbio de
informações sobre o desenvolvimento acadêmico, científico e tecnológico. Nestes dias
também foi muito importante a participação dos pesquisadores que avaliaram os trabalhos
e conduziram as sessões de apresentação oral.
Por fim, os trabalhos melhor avaliados foram convidados para compor esta edição
especial da revista POSGERE, refletindo a quantidade de áreas de pesquisa do campus e
mostrando a qualidade do trabalho de nossos alunos.
Ciente de que o sucesso alcançado pelo II EICPOG só foi possível devido ao
empenho, dedicação e colaboração de todos os envolvidos, alunos, professores e
servidores administrativos, convido a todos para participarem do próximo EICPOG como
autores, avaliadores ou membros da comissão organizadora, e, mais importante ainda,
que compareçam ao evento e contribuam para a consolidação da pesquisa no Campus São
Paulo.
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