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1. POLÍTICA INSTITUCIONAL DE PESQUISA 

 

Vive-se num mundo globalizado e altamente competitivo. Nesse cenário, 

a formação pessoal e o desenvolvimento profissional dos egressos da 

Educação Superior devem resultar do permanente exercício da criticidade que 

se sustenta na tríade Pesquisa, Ensino e Extensão. 

 A Pesquisa, acompanhada da Iniciação Científica, enquanto princípio 

educativo, deve ser o ponto de apoio e sustentação da educação ofertada. 

Articulada ao Ensino e a um projeto social mais amplo, amparado na 

democracia, a Pesquisa assume papel transformador, contribuindo para a 

valorização do conhecimento enquanto produção histórica da humanidade; 

para o respeito à diversidade, ao meio ambiente, à memória e ao patrimônio 

cultural; para a produção artística, primando por ações afirmativas de defesa e 

promoção dos direitos humanos e da igualdade em todas as suas expressões.  

Nesse sentido, a pertinência da Pesquisa na FADEP deve-se à sua 

compreensão como elemento chave para a inserção social da Instituição, 

visando à ampliação de vínculos com a comunidade e procurando refletir e 

investir de forma crescente na produção científica. A Instituição tem no 

desenvolvimento da Pesquisa e na Iniciação Científica um valioso instrumental 

pedagógico e social para a consecução de seus valores, objetivos 

educacionais e de sua missão, e que tem contribuído com a consolidação da 

FADEP como agente de transformação da realidade local e regional. 

A Pesquisa na IES assume a tríplice dimensão proposta por Severino 

(1996), a considerar:  

a) A dimensão epistemológica: a perspectiva do conhecimento que só se 

conhece construindo o saber; 

b) A dimensão pedagógica: na perspectiva decorrente da sua relação com a 

aprendizagem, numa mediação necessária para o processo de 

ensino/aprendizagem; 



c) A dimensão social: na perspectiva da extensão, na socialização do 

conhecimento como ferramenta para a melhoria da existência. 

O conjunto dessas dimensões garantem à Pesquisa caráter dialético, de 

conversa entre os saberes. E, no contexto da Educação Superior, confere ao 

Ensino sentido de processo mediante o qual o conhecimento se produz, se 

reproduz, se conserva, se sistematiza, se difunde, se universaliza pelas 

práticas acadêmicas voltadas à sua produção, interpretação e transmissão 

para a sociedade.  

E a partir da análise histórica desse movimento da Pesquisa enquanto 

conversa de saberes, torna-se possível identificar temas reincidentes e 

aglutinadores de docentes-pesquisadores e discentes no processo de 

investigação científica, reunidos em projetos de pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico ou em Grupos de Pesquisa (GPs).  

Os temas transversais aos cursos de graduação e pós-graduação 

ofertados pela IES, explorados por projetos de pesquisa, ações de investigação 

científica aplicadas ao Ensino, à Extensão e à Inovação Tecnológica, e a 

Grupos de Pesquisa, e que representam a tradição investigativa na FADEP 

constituem as seguintes Linhas de Pesquisa: 

I. Formação de Professores, Teorias e Práticas Educativas: tem como temática 

nucleadora a Educação, especialmente a Superior, no que se refere à análise 

de modelos de formação docente e à práxis educativa. Propõe-se a estudar 

concepções teóricas que orientam as ações educativas e a recomendar 

estratégias de intervenção para diferentes modalidades e níveis de ensino, 

visando contribuir para o sucesso do processo de ensino-aprendizagem e 

desenvolvimento humano;  

II. Saúde e Desenvolvimento Humano: investiga o desenvolvimento humano 

centrado na ampliação do bem-estar, na dinâmica das inter-relações, nas 

interfaces biológicas, psicológicas e sociais, a partir de diferentes áreas do 

conhecimento, buscando compreender e atuar junto ao sujeito contemporâneo;  



III. Gestão de Negócios, Economia e Mercados: investiga as relações inter 

organizacionais, inovação e desenvolvimento, a dinâmica competitiva, 

estratégica e os processos de interação em redes organizacionais, 

aglomerações produtivas e os efeitos decorrentes. Envolve estudos sobre 

empreendedorismo; comunicação; geração e gestão de ideias e inovação; as 

organizações, as redes de negócios e suas implicações nos segmentos 

produtivo, industrial e financeiro;  

IV. Direitos Humanos, Democracia e Cidadania: investiga os direitos humanos, 

abrangendo os chamados direitos civis, políticos, sócio-econômico-culturais e 

ambiental. Problematiza a natureza política dos direitos humanos e a formação 

de sujeitos pautada nos princípios da dignidade humana e da solidariedade, 

bem como novas e diversas formas de participação política;  

V. Empreendedorismo, Inovação e Sustentabilidade: investiga temas 

envolvendo processos de inovação nas diferentes áreas, gestão de projetos de 

desenvolvimento de produtos, tecnologias e serviços centrados no bem-estar 

dos indivíduos e na sustentabilidade do planeta. 

A partir da análise do detalhamento das Linhas de Pesquisa da FADEP 

é possível verificar a aproximação da Pesquisa com o Ensino, a Extensão e a 

Inovação Tecnológica. E, nesse contexto, reforça-se a compreensão de que a 

Pesquisa precisa ser relevante, problematizando temáticas que digam respeito 

à sociedade de modo que os resultados das investigações possam se traduzir 

em contribuições ao setor produtivo e/ou social por meio da inovação 

tecnológica, de ações extensionistas e de responsabilidade social, da 

qualificação permanente do ensino ofertado, entre outras.  

1.1 Princípios Norteadores da Pesquisa  

 

São princípios que norteiam a Pesquisa na FADEP: a indissociabilidade 

entre Ensino, Pesquisa e Extensão; a Pesquisa como princípio científico e 

educativo; criação e emancipação; e diálogo crítico e criativo com a realidade.  



 

1.1.1 Princípio da Indissociabilidade da Pesquisa 

 

Entende-se a Pesquisa como indissociável do Ensino e da Extensão 

com vistas à produção de conhecimento e à construção da cidadania. Trata-se 

de um princípio norteador que deve ser aprimorado constantemente, visando 

ao contínuo aperfeiçoamento institucional da Pesquisa, articulando-a de forma 

indissociável ao Ensino e à Extensão.  

A indissociabilidade entre estas três dimensões na Educação Superior 

não pode ser entendida como determinação normativa. Deve, antes, ser 

assumida e contextualizada como um processo em construção que depende de 

uma série de situações complexas, que não são dadas pelas suas próprias 

matrizes, mas que dependem de uma construção histórico-social que concebe 

a Pesquisa como uma das forças transformadoras da instituição junto à 

sociedade, articulada ao Ensino e à Extensão (PAOLI, 1998). 

A indissociabilidade entre a Pesquisa, o Ensino e a Extensão combate a 

tendência ao reducionismo às ações de Ensino. Outrossim, fortalece a 

Pesquisa como um processo que se integra à vida acadêmica, com vistas à 

produção do conhecimento e à inovação tecnológica, seguida de sua 

socialização, quer seja por meio de publicações científicas, ou da Extensão, 

inclusive a realizada através de programas e ações de Responsabilidade 

Social. 

1.1.2 Princípio científico e educativo 

 

A Pesquisa como princípio científico e educativo é entendida na FADEP 

como processo que deve ser desenvolvido durante toda a trajetória formativa 

do estudante, o que requer o fortalecimento da inter-relação entre Ensino e 

Pesquisa, para que seja possível despertar nos acadêmicos atitudes críticas e 

reflexivas. Neste sentido, é parte integrante do processo emancipatório por 

meio do qual se constrói o sujeito histórico, autônomo, crítico e autocrítico. 

(DEMO, 1996). 



Assumir a Pesquisa como um processo de formação científica e 

educativa pressupõe desmistificá-la, fundamentando-a no pressuposto de 

articulação teoria-prática como práxis, que se funda no esforço sistemático e 

inventivo de elaboração própria, através da qual se constrói um projeto de 

emancipação social e se dialoga criticamente com a realidade. Como práxis, 

pressupõe situá-la no plano da realidade histórico-social, o que “significa 

apreender e trabalhar a trama de relações contraditória que forma o tecido 

social, buscando atingir a essência do mundo real e a gênese e a 

transformação deste”. (DAMASCENO, 1999, p. 21). 

Nesse sentido, a Pesquisa permite problematizar o real, levando em 

conta as relações sociais e os problemas da sociedade, num esforço 

sistemático e crítico que permite ir além das aparências da realidade, 

procurando questioná-la e interpretá-la à luz da teoria com vistas à sua 

transformação. Contudo, o fundamental é entender que “esta realidade é 

criação dos homens e, por ser histórica como os homens que a criam, não 

pode transformar-se por si só [...], pois os homens que a criam são os mesmos 

que podem prosseguir transformando-a.” (DEMO, 2004, p. 18). O que é 

possível por meio da Pesquisa. 

Com base nisso, o desafio central da educação superior é a “produção 

de conhecimento próprio com qualidade formal e política, pois a alma da vida 

acadêmica é constituída pela pesquisa como princípio científico e educativo, ou 

seja, como estratégia de geração de conhecimento e de promoção da 

cidadania.” (DEMO, 1993, p. 127). 

Assim sendo, a produção do conhecimento é uma prática inerente ao 

trabalho educativo, concepção que se sustenta no entendimento de que a 

instituição de educação superior é um espaço de produção e socialização do 

conhecimento.  

1.1.3 Princípio de criação e emancipação 

 

O princípio de criação e emancipação favorece à compressão de que a 

investigação científica é indutora do espírito crítico e criativo, da curiosidade 



intelectual que favorece o desenvolvimento da autonomia do sujeito aprendiz. 

(DEMO, 1996).   

De acordo com esse princípio, a Pesquisa na Educação Superior se 

desenvolve pelo reconhecimento de que o melhor saber é aquele que se sabe 

poder superar. Para Demo (1996, p. 9), “o caminho emancipatório não pode vir 

de fora, imposto ou doado, mas é construção própria [...] baseada na premissa 

de que a pesquisa coincida com criar e emancipar”. 

Isso implica no compromisso do professor de estimular o aluno não só a 

participar das atividades de Pesquisa, mas também, de construir seu próprio 

percurso, iniciando pela elaboração de questionamentos até a elaboração da 

síntese do conhecimento. Despertar no aluno a curiosidade, a inquietude e o 

desejo de descoberta e criação é, sobretudo, e em conformidade como o 

defendido por Demo (2001), a atitude política emancipatória de construção do 

sujeito histórico-social compromissado com a transformação da realidade. 

1.1.4 Princípio da Pesquisa como diálogo crítico e criativo com a realidade 

 

A Pesquisa se define também pela capacidade de dialogar com a 

realidade, de questioná-la de forma crítica e criativa uma vez que a 

provisoriedade do conhecimento é fonte de renovação científica. O processo de 

formação acadêmica fundamentada nesse princípio exige, por parte do 

professor e do aluno, criatividade, diálogo com a realidade, disciplina e 

compromisso histórico-científico.  

Para descobrir e criar é preciso primeiro olhar para a realidade e 

questioná-la. No espaço da Pesquisa, esse processo ocorre a partir de bases 

científicas, que conduzirão os pesquisadores – docentes e discentes – a 

descobertas críveis, com forte potencial de compreensão e transformação da 

realidade.  

No que se refere à Pesquisa e à Iniciação Científica, esta Política 

objetiva: 



I. O fortalecimento da articulação entre a Pesquisa, o Ensino e a Extensão, 

compreendendo a Pesquisa como um processo integrado à vida acadêmica, 

que contribui significativamente para a interpretação e a produção de 

conhecimento e para a inovação tecnológica, e cujos resultados devem ser 

socializados com a comunidade por meio de publicações e/ou eventos 

científicos, e da Extensão. 

II. O fomento à Pesquisa, à Iniciação Científica, à Inovação Tecnológica e ao 

Empreendedorismo a partir de investimentos realizados pela própria IES ou 

provenientes de agências de fomento;  

III. O incentivo à Grupos de Pesquisa (GPs), formados por docentes e 

discentes, com o objetivo de aprofundamento de estudos, concretização de 

pesquisas e sistematização de resultados a serem transmitidos à comunidade 

científica e/ou sociedade em geral; 

IV. O estímulo à institucionalização de Projetos de Pesquisa pelos docentes e à 

iniciação científica de discentes de graduação e pós-graduação da IES, assim 

como de estudantes de Ensino Médio; 

V. O incentivo a Linhas de Pesquisa trabalhadas de maneira transversal aos 

cursos ofertados, que favorecem o diálogo interdisciplinar, e que representam a 

tradição investigativa na FADEP;  

VI. A promoção da apropriação e da produção de conhecimentos científicos, 

contribuindo para o desenvolvimento do pensamento reflexivo, criativo e 

emancipatório; e para o diálogo crítico e criativo com a realidade, 

questionando-a e interpretando-a a partir de bases científicas, objetivando a 

sua transformação; 

VII. O aguçamento do espirito investigativo acerca de problemas sociais, 

ambientais, culturais, educacionais, tecnológicos e outros temas 

contemporâneos que cerceiam o ser humano e sua condição existencial; 

VIII. A promoção contínua do aperfeiçoamento docente e a potencialização da 

qualidade do ensino ofertado. 



IX. A promoção de eventos científicos pela IES e o incentivo à participação e à 

publicação de produções científicas de discentes e docentes em eventos 

científicos externos, tanto em âmbito local, quanto regional, nacional e 

internacional, contribuindo para a transmissão de resultados de pesquisa à 

sociedade. 

Portanto, na FADEP, a participação de docentes e discentes dos cursos 

de graduação e pós-graduação em atividades de Pesquisa e Iniciação 

Cientifica, assim como de Inovação Tecnológica, Empreendedorismo e 

Extensão, deve contribuir para a construção do perfil do egresso desejado 

pelos cursos, respeitando as especificidades previstas nos PPCs e na 

legislação em vigor. Deve ainda e especialmente despertar e aprimorar 

qualidades que se refletem na formação de profissionais capacitados a 

perceber, a analisar crítica e cientificamente e a enfrentar os desafios 

contemporâneos, ou seja, capazes de dar respostas concretas e inovadoras a 

demandas da sociedade na qual estão inseridos.  
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