APRESENTAÇÃO
				

“Educação gera conhecimento, conhecimento gera sabedoria, e, só um
povo sábio pode mudar seu destino.” (Samuel Lima)
O inequívoco aprofundamento das mudanças no mundo pós-pandemia que reverbera nos ambientes de
trabalho qualificado e nos espaços de ensino formal, vem reforçado por inúmeros desafios à gestão dos processos
profissional e educacional. No que tange às instituições de educação superior, estas enfrentam um duplo desafio. O
primeiro deles voltado ao desenvolvimento de novos processos de ensino e aprendizagem e, o segundo, à formação de
profissionais preparados para enfrentar as demandas do mundo do trabalho no contexto pós-pandêmico.
Atenta a esses e outros desafios, e vigorosamente comprometida com o contexto regional, a Unoesc, a
partir de sua Política de Pesquisa e Inovação, apresenta destacada atuação para o desenvolvimento da sua região de
abrangência, tendo dentre as inúmeras finalidades a de fomentar, orientar e priorizar a pesquisa e a inovação. Além disso,
proporciona à comunidade acadêmica, comunidade externa e organizações, no âmbito Universitário, a disseminação do
conhecimento científico e socialmente relevante, com propósito de apresentar soluções inovadoras quando o assunto é
o enfrentamento das adversidades econômicas, sociais e tecnológicas.
Com este espírito empreendedor, apresentamos o II Circuito Regional de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento
com o tema “Megatendências, Perspectivas e Desafios na Formação Profissional”, que acontece de modo remoto, de
04 a 08 de outubro de 2021. O evento tem por finalidade promover o intercâmbio e a difusão de conhecimentos
produzidos por discentes e docentes da Graduação e da Pós-graduação, pesquisadores das diferentes áreas de
conhecimento da Unoesc e de outras instituições, bem como de empresas situadas no âmbito da região Meio-Oeste e
Extremo Oeste de Santa Catarina, de modo a possibilitar a ampla disseminação dos saberes científicos e a troca de ideias
e experiências inovadoras.
Integrado ao Evento está o XXVII Seminário de Iniciação Científica e o XIV Seminário Integrado de Ensino,
Pesquisa e Extensão (SIEPE), nos quais se apresentam os resultados dos projetos de Iniciação Científica e Iniciação
Tecnológica, financiados pelo CNPq por meio dos programas de bolsas PIBIC e PIBITI; projetos do programa de bolsas
do Estado de Santa Catarina (Art. 170 e Art. 171) do UNIEDU; outros projetos e programas de Ensino, Pesquisa e
Extensão Universitária; ações do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e Residência Pedagógica;
resultados de pesquisas de Trabalhos de Conclusão de Curso das Graduações e dos Programas de Pós-graduação Lato
Sensu e Stricto Sensu, entre outros.
Ressalta-se como principal diferencial dessa edição do evento a abertura para publicações de trabalhos externos,
oriundos de outras instituições de ensino, de ensino médio e superior, à empresas, organizações, empreendedores
individuais das diferentes áreas do conhecimento, oportunizando um espaço de integração entre estes profissionais,
significando um aprofundamento do objetivo da inserção da Unoesc na comunidade.
No escopo de todas as áreas do conhecimento, assim como, da inexpugnável relevância da Pesquisa Científica
e da Inovação para a construção do conhecimento, devemos estar cientes de que esses são os verdadeiros alicerces do
desenvolvimento de uma nação. Com tal propósito, dedicamos esta obra a você, leitor, no desejo de que o conteúdo
apresentado seja uma importante base para sua construção e da construção de um mundo melhor para todos.
Nossos agradecimentos a todos os que se empenharam na elaboração dos resumos que compõem este
e-book, o qual contribui de maneira ímpar para o desenvolvimento dos pesquisadores, ao desenvolvimento regional da
nossa Comunidade e de todos os nossos leitores. Boa leitura!
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