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Participações em
eventos científicos

 

O Grupo de pesquisa Observatório Elo, criado em

setembro de 2018, vinculado ao Instituto Federal de

Pernambuco (IFPE) e registrado no Diretório de

Grupos de Pesquisa (DGP) do Conselho Nacional de

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq),

visa promover a pesquisa, a formação científica e o

debate acadêmico sobre temas pertinentes a interface

entre meio ambiente, sociedade e espaço,

considerando a Geografia enquanto área do saber e

referência para uma discussão interdisciplinar comum

às ciências humanas e ambientais na

contemporaneidade. 

Perspectivas
 

Orientações
 O processo de orientação é uma das essências e

inspirações da pesquisa científica, haja vista a formação

de pessoal capacitado e construção continuada de

conhecimentos. No Observatório Elo, desde estudantes

do Ensino Médio (dos cursos de meio ambiente,

informática e eletroeletrônica) até estudantes com

formação de nível superior, que compõem o curso

subsequente em meio ambiente do IFPE Garanhuns,

vêm participando na condição de bolsistas, voluntários

ou colaboradores das ações. Dentre egressos e ativos, já

são mais de 20 estudantes pesquisadores que

participaram do grupo de pesquisa.

Pesquisadores do Observatório Elo vêm participando

de eventos locais, regionais, nacionais e até

internacionais. A socialização dos resultados de estudos,

pesquisas e/ou ações extensionistas sistemáticas, em

oportunidades como estas, subsidiam a troca de

experiências, o enriquecimento das pesquisas e o

contato com pesquisadores e trabalhos realizados em

várias partes do Brasil e do Mundo.

Publicações
 O conjunto de atividades e conhecimentos

sistematizados nos trabalhos elaborados por estudantes e

pesquisadores do grupo de pesquisa Observatório Elo

encontra-se, até fevereiro de 2021, distribuído nos cerca

de 9 eventos onde apresentamos resultados dos nossos

estudos; 2 projetos de pesquisa, 1 projeto de extensão e

relatórios de projetos produzidos; 14 orientações de

estudantes pesquisadores; 30 trabalhos apresentados em

eventos científicos (ou correlatos); Trabalhos de

Conclusão de Curso (TCC) e 10 publicações escritas,

dentre artigos científicos, resumos e capítulos de livro.

Projetos e ações de ensino
 

Várias ações já foram e vêm sendo conduzidas no

âmbito do Observatório Elo. Destacam-se os projetos

de pesquisa em andamento "Reestruturações urbanas

na produção da cidade intermediária" e "Meandros da

produção segregada e (in)sustentável da cidade"; o

projeto de extensão "A escola vai ao parque"; e as

inúmeras atividades de ensino, incluindo ações de

curricularização dos projetos de pesquisa, oferta de

mesas redondas, debates, minicursos, palestras,

oficinas e colaboração em eventos. 
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