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Prezados leitores,

No complexo mundo de produção e publicação de pesquisas científicas e tecnológicas,
a difusão de ideias e resultados de pesquisas surge de um árduo trabalho de estudos, análises,
deduções, hipóteses e conclusões, que não podem ser improvisados. A pesquisa científica é
uma das mais relevantes ferramentas para conectar a demanda de mercado à oferta acadêmica.
Nesse contexto, a publicação dos trabalhos valoriza os resultados alcançados, respeitando as
regras éticas e morais que correspondem aos valores da sociedade.
Este exemplar da revista Conexões: Ciência e Tecnologia retrata o impacto que as
produções científicas do IFCE representam para a sociedade. A qualidade e a eficiência da
produção e publicação de resultados de pesquisas, contemplando as mais diversas áreas do
conhecimento, merecem ser fortalecidas e encorajadas, por representarem um dos mais
importantes pilares desta Instituição.
A possibilidade de os pesquisadores publicarem os resultados alcançados,
independente do nível de contribuição ou de qualquer competição de ideias, constitui
verdadeiro convite para um número cada vez maior de leitores, nos mais variados temas
produtivos do IFCE.
Ao entender o objetivo da revista Conexões: Ciência e Tecnologia, é evidente a
importância desta edição na promoção da divulgação do conhecimento produzido pelo IFCE.
Destaca-se a multidisciplinaridade institucional refletida nos artigos de pesquisas científicas e
tecnológicas, que vão desde a gestão de recursos, melhorias na construção civil, o ensino da
Química, o cuidado com o meio ambiente e com a natureza, a evolução dos processos em
educação e pedagogia, os estudos no setor hoteleiro, o uso de tecnologia da informação e
comunicação em diferentes áreas, até discussões e análises sobre comportamento humano,
social, profissional, ético e moral.
Gostaria, assim, de parabenizar os autores dos trabalhos publicados nesta edição da
revista Conexões: Ciência e Tecnologia. E, tendo conhecimento de todas as dificuldades
inerentes ao processo de elaboração de projetos, captação de recursos, estudos, execução e
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coleta de resultados, eu gostaria de dizer que estamos juntos nessa caminhada. Continuem
acreditando que o ensino nos dá o conhecimento, mas a pesquisa científica é a responsável
pela produção e verdadeira transformação da sociedade.
Desejo uma boa leitura a todos!
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