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Apresentação – POSGERE Edição Especial V EICPOG
Em novembro de 2020 foi realizado o V Encontro de Iniciação Científica e PósGraduação do Campus São Paulo (EICPOG), de forma remota, devido ao isolamento
social decorrente da pandemia de Covid-19. O evento, de natureza interdisciplinar, é uma
iniciativa da Diretoria de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação do Campus São Paulo do
IFSP e tem como objetivo divulgar as pesquisas realizadas pelos estudantes do campus e
de outras instituições.
Em sua quinta edição, seguindo tendência dos anos anteriores, o evento recebeu
submissões não só de alunos de diversos campi do IFSP mas também de outras
instituições, principalmente da cidade de São Paulo.
A principal característica do EICPOG é a interdisciplinaridade. Os trabalhos versavam
sobre temas de áreas diversas: bioengenharia, mecânica, eletrônica, automação,
informática, formação de professores, geografia, história, ensino, letras, física, química,
biologia, matemática e arquitetura. Tal pujança é significativa da diversidade que existe
no IFSP e em especial no Campus São Paulo.
Como é de praxe em se tratando do EICPOG, e no que considero como sua principal
característica, foram apresentados trabalhos das várias áreas do conhecimento nas quais
o Campus São Paulo atua, criando um grande espaço para a troca de conhecimento. Não
somente houve trabalhos de alunos e docentes, como também de servidores
administrativos, mostrando uma gama diversa de pesquisadores e propiciando um
ambiente para o intercâmbio de informações sobre o desenvolvimento acadêmico,
científico e tecnológico de nossa instituição e de sua vocação. Vale ressaltar a
participação dos pesquisadores que avaliaram os trabalhos e conduziram as sessões de
apresentação oral.
Assim como aconteceu nos anos anteriores, os trabalhos melhor avaliados foram
convidados para compor esta edição especial da revista POSGERE. Os trabalhos aqui
publicados são mostra da qualidade do que foi apresentado no evento.
Gostaria de agradecer à Direção Geral, à Diretoria de Pesquisa, Extensão e Pós-graduação
do Campus São Paulo, aos servidores administrativos e docentes e aos alunos
participantes pela realização desse importante evento de pesquisa em nossa instituição.
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