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Para os que fazem o Programa de Iniciação Científica (PROIC) da Faculdade Luciano Feijão é um 
orgulho os depoimentos que se repetem, dos discentes que integram os projetos.  
 
“O que seria o PROIC e o que nos trará como experiência? Ingressei no Programa, que tanto tem nos 
motivado, a mim, a Andressa, a Giselly e a Lívia a participarmos do projeto de pesquisa “Violência 
contra a mulher no contexto da pandemia de covid-19”, afirmou Igor Graciano, que vem sendo 
orientado, junto com as demais estudantes, pela professora Mércia Cardoso de Souza, do Curso de 
Direito. “O PROIC tem sido de demasiada importância para o fortalecimento da nossa experiência 
educacional, uma vez que discentes e docentes orientadores têm realizado estudos e formado opinião, 
expandindo nossos conhecimentos”, completou Igor, que pela segunda vez dá seu depoimento, 
refletindo seu espírito sobre a pesquisa. 
 
Gabrielle Magalhães Rocha, do Curso de Enfermagem, da Faculdade Luciano Feijão, que no PROIC 

vem sendo orientada pelo professor Jackson Costa e que também pela segunda vez dá seu 

depoimento, afirmou que “Mecanismos institucionais para inserção de alunos na iniciação científica 

são de extrema importância, pois ajudam os graduandos a se tornarem mais independentes em 

projetos de pesquisa e permitem adquirir mais experiência na área de atuação, ensinando os discentes 

a encontrarem respostas através da pesquisa, tornando-se, assim, os profissionais que a sociedade 

necessita”. E complementou: “O PROIC vem me incentivando a explorar minha criatividade e meu 

potencial, me ajudando a transformar ideias em ações e aprimorar minhas qualidades”. 

 

Karen Kieft, estudante do Curso de Administração, que participa de projeto de pesquisa do PROIC, 

do qual fazem parte os professores Joyciane Coelho Vasconcelos, Guilherme Rolim e agora se junta, 

também como orientadora, a professora Juliana Miranda, quis dar pela primeira vez o seu depoimento: 

“Fazer parte do PROIC está contribuindo consideravelmente para o meu desenvolvimento pessoal e 

profissional. Conhecer as mais diversas linhas de pesquisa e ser orientada por profissionais tão 

qualificados me fazem sair do método convencional de ensino para conquistar um olhar mais crítico e 

desenvolver com mais facilidade minhas habilidades e competências. Com certeza sairei da faculdade 

bem mais preparada para os desafios do mercado de trabalho!”. A professora Juliana Miranda, 

completou o depoimento da estudante, esclarecendo sobre a importância de estar participando do 

grupo de pesquisa: “O ser docente é um mundo que nunca está pronto de fato e o ato de participar do 

PROIC me dá a certeza plena de estar no caminho certo rumo a essa construção constante e diária 

de tentar ser melhor sempre. Realizar um projeto de pesquisa, junto com profissionais de diversas 

áreas e alunos sedentos de conhecimento me faz ter a certeza de que estou rumo ao propósito de 



aperfeiçoar meu saber pelo fato de alimentar a pesquisadora que existe em mim. É uma alegria poder 

participar e compartilhar vivências por meio do universo rico que é a pesquisa”. 

Mesmo não tendo participado do Edital do PROIC, com muito orgulho, a Coordenadoria de Pesquisa 

e Extensão acolheu no “PROIC Pesquisa e Extensão” o projeto “Produção de porcelanato a partir do 

reaproveitamento de resíduos de rochas ornamentais”. Referido projeto foi submetido ao Edital do 

SEBRAE Catalisa ICT, de seleção de pesquisas com potencial de inovação e ficou entre os 13 (treze) 

selecionados do estado do Ceará. O projeto assegura aos ganhadores uma capacitação para elaborar 

um plano de inovação, primeiro passo rumo ao mercado. O proponente do projeto foi o professor 

Francisco Pinto Filho, Coordenador do Grupo de Pesquisa do Curso de Engenharia Civil, que orientará 

dois estudantes do Curso e contará com o apoio do professor do Curso de Engenharia da Faculdade, 

Almircélio Sampaio Marques. A proposta é fruto da dissertação de mestrado do professor Francisco e 

conta com a parceria da Universidade Vale do Acaraú (UVA), da Secretaria de Estado de Ciência, 

Tecnologia e Inovação (SECITECE) e do Sindicato da Indústria de Mármores e Granitos do Estado do 

Ceará (SIMAGRAN). 

O estudante Erick Machado, também do Curso de Engenharia e os dois professores citados 

participaram da reunião mensal do PROIC do mês de março. “Na primeira reunião do PROIC de que 

participei tive a grata surpresa de encontrar uma diversidade de assuntos sendo estudados pelos 

vários grupos de pesquisa”, firmou Erick. “Percebi que o trabalho em equipe traz consigo benefícios 

para o desenvolvimento das pesquisas, além do estímulo à criatividade. Sinto-me horando e feliz em 

poder contribuir com um dos vários projetos do PROIC”. O professor Almircélio, que participa do 

projeto que fará transferência de tecnologia, a partir de uma associação com empresas, comentou: 

“Participar do PROIC Pesquisa e Extensão é poder colaborar com a difusão de conhecimentos 

científicos e técnicos. Vejo uma oportunidade de produzir pesquisas científicas / tecnológicas e 

compartilhar experiências com o grupo. Temos pela frente um projeto desafiador e de resultados 

promissores. No primeiro encontro de acompanhamento dos projetos do PROIC, que me fiz presente, 

foi possível observar total apoio, orientação e engajamento daqueles que fazem parte do Programa. 

Senti-me, após a reunião, mais motivado e certo de que a pesquisa em que estamos envolvidos será 

também um grande sucesso”. O professor Francisco Pinto, comentou sobre o Edital do qual o projeto 

do PROIC Pesquisa e Extensão participa: “O Catalisa ICT tem como principal objetivo aproximar a 

academia e o mercado. Esse aspecto será fundamental para que a ideia e o desenvolvimento do 

projeto transforme um trabalho científico em uma proposta inovadora, utilizando o princípio do 

desenvolvimento sustentável. Estimula-nos o depoimento do Dr. Evaldo Vilela, Diretor do CNPq, 

quando afirma que, para se empreender, se aprende, errando”. 

Por tudo, pode-se concluir que a reunião foi rica e motivante para todos que acreditam na pesquisa e 

na extensão associados ao ensino como fontes de crescimento profissional e pessoal. 

https://www.ibccoaching.com.br/portal/exercite-a-mente-use-sua-criatividade-no-seu-dia-adia/

