EDITORIAL

A Revista Agrogeoambiental foi classificada na última avaliação da CAPES como Qualis B5,
motivo de orgulho para a comunidade científica do IFSULDEMINAS (Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais). Este indicador resulta do compromisso na busca da
excelência do trabalhado científico, sendo um reflexo das ações planejadas e executadas durante o
ano.
Este importante indicador contribui para solidificar o trabalho de fomento à pesquisa que o
Instituto tem realizado com a participação coletiva dos diversos segmentos e órgãos democráticos. A
atuação dos avaliadores, da CAPEPI (Câmara de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do
IFSULDEMINAS), o apoio institucional da reitoria e a atuação da equipe da Pró-Reitoria tem sido
determinantes na busca da excelência da qualidade da investigação publicada em nossa revista, assim
como no apoio à educação formativa, em detrimento da educação informativa tradicional.
Atualmente, o envio de artigos de diferentes instituições de ensino e de pesquisa tem
contribuído com a melhoria do nível da publicação.
Na busca da formação de cidadãos críticos, criativos, competentes e humanistas, o Instituto
tem buscado parcerias com instituições públicas e privadas que visem ao aprimoramento da
qualificação do corpo de servidores, criando uma conscientização da indissociabilidade da pesquisa
com o ensino e a extensão. O Programa Institucional de Qualificação (PIQ), elaborado pela Pró-Reitoria
de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação e aprovado pelo CONSUP no final de 2011, incorpora a
qualificação de seus quadros técnico-administrativos às preocupações do Instituto.
O IFSULDEMINAS, com seus 12.400 alunos distribuídos em 6 campi e 27 Polos de Rede, no ano de
2011 teve seu número de bolsas de fomento à pesquisa duplicado junto a FAPEMIG. O IFSULDEMINAS foi
inserido nos programas do CNPq (PIBIC, PIBITI, PIBIC-EM, Ciências Sem Fronteiras, Jovens Talentos para
a Ciência, etc) e a efetivação do programa interno de fomento a projetos e bolsas aos discentes vai ao
encontro de uma política interna de incentivo à formação intelectual ampla do indivíduo, através da
experimentação científica.
Neste volume, homenageamos Luiz Carlos Dias Rocha, professor do campus Inconfidentes do
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IFSULDEMINAS, um dos fundadores da Revista Agrogeoambiental e assíduo contribuidor desse
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periódico.

75

Boa leitura!
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