
FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA PESQUISA 

NA FACULDADE LUCIANO FEIJÃO 

 

 

A 5º Reunião do Edital Programa de Iniciação Científica – PROIC – Pesquisa nº 01/2020 

da Faculdade Luciano Feijão ocorreu no último dia 23 de fevereiro, reunindo os três 

Projetos oriundos dos Cursos de Administração, Direito e Enfermagem, selecionados em 

referido Edital.  

O envolvimento dos Professores Orientadores pode ser constatado a partir da fala da 

Professora Dra. Mércia Cardoso de Souza, vice-líder do Grupo de Pesquisa do 

Curso de Direito e que vem orientando o projeto do PROIC A violência contra a 

mulher no contexto da pandemia de covid-19, que destaca “O encaminhamento que 

venho dando aos discentes vai além da indicação de material bibliográfico e de reuniões 

semanais para a discussão dos temas. Procuro orientar amplamente a comunicação 

acadêmica, através da escrita estratégica, assim como as oportunidades na área de Direitos 

Humanos, Direito Internacional e Direito Constitucional, entre outras”. 

O depoimento da Professora Mércia foi ratificado por sua orientanda, graduanda em 

Direito, Giselly Gonçalves, que afirmou: “Tem sido uma experiência incrível poder 

participar de um dos projetos de pesquisa que vem sendo desenvolvidos pelo PROIC da 

Faculdade Luciano Feijão e, por esse motivo, sou grata a Coordenadoria de Pesquisa e 

Extensão que, mesmo em um período tão adverso, tem propiciado e está apoiando e 

auxiliando pesquisas sobre temas tão relevantes. Expresso minha gratidão a Profa. Dra. 

Mércia Cardoso de Souza, nossa orientadora, que muito tem se dedicado a nos indicar 

materiais de excelente qualidade, dar apoio e repassar valiosos ensinamentos sobre a vida 

acadêmica com base na sua trajetória como pesquisadora. Poder, já na graduação, 

empregar esforços para transformar a realidade em que vivemos é algo marcante, uma 

oportunidade ímpar e de grande contribuição para a vida profissional e pessoal dos alunos 

envolvidos nos projetos de pesquisa. Nas reuniões mensais promovidas pela 

Coordenadoria de Pesquisa e Extensão, é muito prazeroso acompanhar a evolução dos 

outros projetos e partilhar das experiências que estamos adquirindo com a pesquisa, 

aprimorando nossos trabalhos.”  



O entusiasmo da Professora Mércia Cardoso pelo trabalho de pesquisa, com ênfase, na 

Iniciação Científica, vem fazendo com que aquela docente venha colaborando com a 

Coordenadoria de Pesquisa e Extensão da Faculdade, no sentido de estruturar e/ou 

dinamizar novos Grupos de Pesquisa - GP e, principalmente, novos projetos de pesquisa 

“Em fevereiro do ano corrente participei da elaboração de projeto de pesquisa vinculado 

ao curso de Engenharia Civil, cujo proponente é o Professor Dr. Francisco Pinto, líder 

do GP daquele curso”. A proposta de pesquisa é fruto da dissertação de mestrado do 

Professor Francisco e deverá resultar em transferência de tecnologia, através de spin-off 

acadêmica ou em cooperação com pequenas empresas, gerando emprego na região e 

evitando o descarte de resíduos de extração de rochas ornamentais. Além do Professor 

Francisco, deverá orientar os estudantes de engenharia da Faculdade Luciano 

Feijão, envolvidos na pesquisa, o também Professor daquele curso, Almircélio 

Marques. O projeto de pesquisa tem a parceria da Universidade Vale do Acaraú – 

UVA, da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará – SECITECE e do 

Sindicato da Indústria de Mármore e Granito do Estado do Ceará – SIMAGRAN. 

“Venho participando de reuniões com professores vinculados aos cursos de 

Administração, Psicologia e Direito, tentando estimular novos projetos de pesquisa, com 

foco no fortalecimento dos cursos de graduação. Tenho mostrado as fontes de recursos 

que se apresentam no Boletim de Oportunidades para ICT, elaborado pela Coordenadoria 

de Pesquisa e Extensão. A experiência tem sido impactante, pelo que agradeço à 

Faculdade Luciano Feijão e, particularmente, à equipe da Coordenadoria de Pesquisa e 

Extensão pelo incentivo e desafio constante”, finalizou a Professora Mércia. 

Participaram da reunião, pela Coordenadoria de Pesquisa e Extensão, as Professoras 

Teresa Mota e Sarah M. Galdino, os Professores Orientadores, Mércia Cardoso, Direito, 

Guilherme Rolim, Administração, Jackson Costa, Enfermagem. Estiveram presentes 

todos os discentes orientandos, sendo: do Direito, Giselly Gonçalves, Andressa Ferreira 

e Igor Gaciano; da Administração Tales Lima, Karen Kielf e Shirly Paulino; da 

enfermagem Gabrielle Magalhães e Iasmyn Viana. 


