
O PROIC da Faculdade Luciano Feijão está ampliando seu objetivo e 
oferecendo contribuição social  

 
 

O Programa de Iniciação Científica – PROIC da Faculdade Luciano Feijão, no 

seu objetivo maior de apoio à pesquisa e à capacitação discente, vem 

contribuindo para uma mudança de cultura do estudante, impulsionando-o 

efetivamente a ser um pesquisador. “Soa como um ‘despertar’, que derivado da 

expressão em inglês dos anos 70-80 - Thinking outside the box, oportuniza o 

estudante a explorar outras áreas do conhecimento”, afirmou o Professor 

Guilherme Balbuena Alencar Rolim, formado em Direito, que participa do Projeto 

do PROIC vinculado ao Curso de Administração. Complementou o Prof. 

Guilherme “Como professor, participar dessa experiência, buscando contribuir 

para essa jornada do conhecimento, tem sido um desafio mútuo e um ganho no 

que concerne ao caminho da pesquisa. A troca de informações 

multidisciplinares, que transita da área do Direito para compor pesquisa do Curso 

de Administração, levando a experiência jurídica, e, sobretudo crítica, sob a 

forma propositiva, objetiva elevar as discussões e contribuir para os trabalhos. 

O estudo do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes – PISA, na 

última década, visando uma análise econômico-social da comunidade estudantil, 

vem revelando avaliações positivas a nível de Brasil, mas, ainda, distantes das 

melhores pontuações mundiais”, finalizou o Prof. Guilherme. 

 

A Professora Juliana Miranda que orienta a mesma pesquisa do grupo do PROIC 

que o Professor Guilherme participa, comentou que “Fazer parte do PROIC 

propicia inúmeras oportunidades: planejar e realizar ações que busquem 

transformar, de modo positivo, a realidade de uma instituição, de uma 

comunidade ou de grupo de pessoas. Nesse sentido, em consonância com o 

grupo de pesquisa Trabalho e Gestão, liderado pela Profa Dra Fabiana Almeida, 

do qual a pesquisa que a Profa Juliana orienta, faz parte, e com a Coordenadoria 

de Pesquisa e Extensão, sob a responsabilidade da Profa Dra Teresa Mota, será 

realizada a Oficina Plataforma LATTES - preparando seu currículo para o futuro, 

visando preparar estudantes para um requisito indispensável aos 

pesquisadores, informou a Profa. Juliana, esclarecendo que a oficina será 

conduzida por ela, em parceria com o discente Paulo Guilherme, integrante do 



GP. 

 

A Professora Mércia Cardoso, orientadora do Projeto do PROIC do Curso de 

Direito, afirmou que “o PROIC contribui para a comunidade universitária e a 

sociedade, tendo em vista a oportunidade de desenvolvimento de pesquisas por 

meio de projetos que impactam a realidade de Sobral. Minha experiência no 

âmbito do Programa tem sido exitosa. No projeto de pesquisa sobre o tema ‘A 

violência contra a mulher no contexto da pandemia da covid-19’, que possui uma 

equipe composta por 4 discentes do Curso de Direito, temos produzido a escrita 

de textos científicos e organizado eventos virtuais. Oportunamente estaremos 

lançando uma cartilha que irá beneficiar a comunidade externa. 

 

 

 

 

 

 


