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Apresentação 

Prezada(o)s leitora(e)s, com muita satisfação, que apresentamos as atividades da IX 
Jornada de Produção Científica e Tecnológica e XII Ciclo de Palestras Tecnológicas do IFSP –
 Câmpus São Roque, celebradas entres os dias 05-07 de outubro de 2021, e apresentadas nesta 
edição da Revista Scientia Vitae.  

Esse ano, o evento foi on-line, devido ao distanciamento social demandado. Em tempos 
difíceis e atuais, diante da pandemia que assolou o mundo e mudou nossa realidade, de maneira 
que o cotidiano se tornou mais desafiador, o desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão 
das Instituições de Ensino teve sua importância destacada frente ao combate ao Corona vírus, à 
cura da doença Covid -19 e às falsas informações espalhadas acerca dessa nova doença, sua cura 
e o vírus. 

Por isso, mesmo com os obstáculos do modo de trabalho e ensino em casa, a comissão 
organizadora se empenhou para estruturar um evento que atendesse o recente momento. Tanto 
realizar o evento, como participar dele tomou uma perspectiva mais desafiadora. Assim, não se 
pode deixar de comentar o engajamento e comprometimento das e dos autores e participantes 
com o ensino e com as atividades de extensão e pesquisa, que contribuíram com a troca de 
conhecimento ao submeterem trabalhos, bem como ao participarem das atividades.  

Os trabalhos apresentados durante o evento estão dispostos nos Anais da Jornada: 
(http://srq.ifsp.edu.br/index.php/2017-03-10-17-19-25/anais-da-jornada). No total foram 
submetidos 17 trabalhos que versam sobre diversos temas muito relevantes, tais como: meio 
ambiente, educação, agricultura, administração, alimentos, biologia. Dos quais, 6 trabalhos com 
melhor avaliação dos textos foram selecionados para publicação nesta revista. Além dos anais, os 
vídeos das palestras estão disponíveis no canal do Câmpus São Roque 
(www.youtube.com/channel/UCuaM30UssdomrG3_Dpm_FBQ), apresentando a discussão e 
reflexão desenvolvidas no decorrer das atividades com as temáticas: Tecnologia do 
Desenvolvimento das Vacinas e seus Desafios, Tecnologias e Práticas Pedagógicas Acessíveis no 
Instituto Federal, Cidades Inteligentes, A Importância do Licenciamento Ambiental para a 
Proteção da Biodiversidade.  

Esperamos que o acesso às informações e aos conhecimentos do evento permitam novas 
possibilidades de interlocução entre os autores e os demais profissionais que atuam na área de 
ensino, pesquisa ou extensão, fortalecendo a divulgação dos conhecimentos e fomentando a 
continuidade do debate plural, democrático, ético e responsável. 

Sem mais delongas, desfrutem de uma boa leitura e reflexão. 

Nota de evento 

http://www.youtube.com/channel/UCuaM30UssdomrG3_Dpm_FBQ
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