
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiências em Pesquisa, Pós-graduação e Inovação 

Edição Nº 01 – set/2019 

 
Inspirado na ideia do IFPE Campus Garanhuns, que criou a publicação interna INTERNEXUS para divulgar as novidades 
educacionais daquele campus, a Coordenação de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação (CPESQPI) do Campus Belo 
Jardim tem o prazer de apresentar o IFPESQUISANDO, publicação bimestral que trará as novidades científicas 
produzidas pelos pesquisadores do nosso campus. Uma boa leitura! 

 ( Egleneide Teixeira – Coordenadora CPESQPI – campus Belo Jardim ) 
     

                   

 

PREFÁCIO 

Pesquisa no  IFPE campus Belo Jardim: 

O IFPE-Belo Jardim se consolidou como um polo de 
referência em pesquisa no agreste pernambucano, 
com um método de trabalho que integra seus 
cursos técnicos (Agropecuária, Agroindústria, 
Informática, Enfermagem) e superiores (Engenharia 
de Software e Licenciatura em Música), além do 
PROEJA. Contando com uma equipe de 
pesquisadores doutores, mestres e especialistas, o 
campus ainda possui uma excelente estrutura física 
para o desenvolvimento de pesquisas em diversas 
áreas de conhecimento. 
 

 

     
O pesquisador Fernando Cunha iniciou pesquisa em parceria 
com o INSA para o desenvolvimento da cultura da pitaya no 
semiárido pernambucano. (Visita técnica ao INSA) 
     

 

Tatiana Valério 
Doutora em Psicologia Cognitiva,  
professora e pesquisadora do IFPE 
Campus Belo Jardim. 
 

Qual projeto de pesquisa você desenvolve no IFPE-Belo Jardim?  

Investigamos os processos psicológicos e socioculturais que medeiam e 
regulam a escolha do instrumento musical do curso de Licenciatura em 
Música desde 2015. Hoje temos cinco subprojetos: práticas docentes 
inclusivas (pessoas surdas), educação musical (ouvido absoluto x ouvido 
relativo), comunidade quilombola, contextos religiosos e atuação de 
regentes de bandas de música. 

Como tem sido a experiência de iniciação científica com estudantes 
de Licenciatura em Música?  

Tem se revelado uma experiência desafiadora e encantadora. É um 
processo de imersão numa abordagem que exige muito do pesquisador, 
exigindo inúmeras leituras complexas e um desafio metodológico gigante, 
visto que o ciclo metodológico não fornece um método pronto. Pelo 
contrário, ele incentiva a criação de um método que seja adequado a sua 
pesquisa. Além disso, testemunhar o nascimento de um pesquisador é 
algo realmente estimulante para nós da educação. 

Quais serão os próximos passos desses grupos de pesquisa, já que 
vocês estão vivenciando o último ano deste projeto? 
 
Estamos trabalhando na elaboração de artigos e de um possível livro, onde responderemos não só aos 
questionamentos iniciais das diferentes pesquisas dos bolsistas, mas também a questões que se tornaram 
fundamentais e ganharam lugar de destaque na dinâmica da regulação semiótica e no processo de escolha. Em 
nosso próximo projeto buscaremos compreender a dinâmica psicológica, pedagógica, musical e sociocultural que 
orienta a construção de um recital de conclusão de curso. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Coordenação de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação replica no IFPE Campus Belo Jardim ações da 
Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação (PROPESQ), respeitando as peculiaridades do 
campus e da sua população vinculada. Envolve professores, técnicos-administrativos e estudantes nas 

suas respectivas áreas de interesse e nas mais variadas ações. 
 

Egleneide Teixeira 
Coordenadora 
Especialista em Ergonomia 

e Engenharia de 
Segurança do Trabalho. 

Aglailson  Oliveira 
Assessor 

Mestre em Ensino de 
Ciências e Doutor em 

Engenharia de Processos. 

Nadielan 
Link NIT 

Mestre e Doutor em  
Engenharia  Agrícola. 
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A pesquisadora Angélica Godoy e algumas alunas do 
curso técnico em Enfermagem estão realizando um 
projeto de pesquisa nas unidades básicas de saúde no 
município de Belo Jardim. O objetivo é avaliar o 
conhecimento de hipertensos, diabéticos e seus 
respectivos cuidadores sobre a Doença Renal Crônica 
(DRC) e suas formas de prevenção. Cada estudante 
recebe uma bolsa de R$ 300 ao longo de um ano de 
projeto, custeada pela assistência estudantil do IFPE. 
Para maiores informações, acesse o instagram 
@pesquisadrc  
 

 

O estudante bolsista Matheus Vinícius, do curso 
técnico em Agroindústria, orientado pelo pesquisador 
Antônio Jackson Barroso, está realizando testes de 
qualidade do leite da região de Belo Jardim. 
Inicialmente, os pesquisadores utilizaram os testes 
físico-químicos para gordura, acidez, redutases e 
densidade. Ao longo de um ano, esta pesquisa trará 
resultados importantes para os produtores de leite da 
região.  

 

 

Carlos  Magno 
Jornalista  
Especialista em  Gestão 
em Marketing. 

 
  


