
 

Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 
Campus Sertão 

Departamento de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 
 

  ANEXO III 
  
 

CARTA DE INTENÇÕES 
  
  
Texto de no máximo 01 (uma) página, em papel A4, fonte Arial ou Times New Roman em                 
tamanho 12, espaço entre linhas e parágrafos simples e margens de 2,5 cm. 
  
A carta deve conter data, nome completo e assinatura do candidato. 
  
Os critérios de avaliação do texto são: 
  
● Expor motivo/razão pelo qual quer ser Especialista em Desenvolvimento e Inovação; 
  
● Considerando as linhas de pesquisa do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu –             
Especialização em Desenvolvimento e Inovação, em qual tema você pretende aprofundar os            
estudos e desenvolver o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC); 
 
Apresentar em linhas gerais o objetivo, a justificativa e as possíveis contribuições do estudo              
que planeja aprofundar no decorrer do curso e no desenvolvimento do TCC. 
 

Linha Ementa 

Desenvolvimento 
tecnológico e 

inovações 

Visa fomentar, planejar, coordenar e administrar sistemas       
produtivos de interesse econômico e de preservação, inseridos        
desde o contexto de mercados regionais até grandes mercados         
internacionalizados, visando maior produtividade, equilíbrio     
ambiental e respeitando as biodiversidades no      
desenvolvimento de novas tecnologias agropecuárias para a       
sociedade; analisar diferentes sistemas de produção animal e        
vegetal agregando valores e otimizando a utilização dos        
recursos potencialmente disponíveis e tecnologias sociais e       
economicamente adaptáveis; investigar e propor formas mais       
adequadas de utilização dos sistemas produtivos que       
favoreçam o desenvolvimento sociais contextualizadas pela      
gestão das pessoas e dos recursos ambientais (flora e fauna). 
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Desenvolvimento, 
sociedade e educação 

Visa desenvolver métodos de estudo, tecnologias,      
conhecimentos científicos, diagnósticos de sistemas e      
programas sociais e educacionais e outras ações para promover         
a transformação e desenvolvimento social; conhecer, interagir       
e influenciar as decisões de agentes e instituições na gestão de           
políticas setoriais ligadas ao seu campo de atuação; analisar os          
processos de formulação, implantação e acompanhamento de       
políticas públicas em desenvolvimento social e educacional;       
promover o aprofundamento teórico e metodológico para a        
realização de estudos e pesquisas de caráter interdisciplinar. 
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