
A EXPERIÊNCIA DO DOCENTE NO PROGRAMA DE INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA (PROIC) DA FACULDADE LUCIANO FEIJÃO 

 
 
O Programa de Iniciação Científica (PROIC) da Faculdade Luciano Feijão, além 
de valorizar o protagonismo estudantil, também estimula a participação dos 
professores orientadores de forma exitosa, tornando-os responsáveis por 
despertar no estudante o interesse pela pesquisa que ultrapassa os 
ensinamentos da sala de aula. Isso é o que nos revela o depoimento do professor 
Jackson Costa, que enquanto docente do Curso de Enfermagem da Faculdade 
Luciano Feijão, cumpriu com dedicação, compromisso e entusiasmo o seu papel 
de professor orientador no projeto “Efeito do tratamento com um composto 
isolado da Egletes viscosa Less (Macela) sobre a detecção por PCR de dois 
genes moduladores de mecanismos citoprotetores em camundongos 
submetidos à indução da periodontite”. 
 
Afirma o Prof. Jackson: “A função primordial do docente é o ensino, mas essa 
função de ensinar não deve se restringir apenas a facilitar o estudo dentro da 
sala de aula. A função do docente, como professor, é também despertar vocação 
científica e incentivar talentos potenciais, mediante a participação em projetos 
de pesquisa. Assim, a oportunidade de participar do PROIC vem contribuir com 
esse pensamento, abrindo novos caminhos e possibilidades de formação. Além 
disso, a participação no PROIC também nos possibilita uma rica convivência 
com professores e estudantes de diferentes áreas de formação e diferentes 
temáticas de estudo. A partir das ações da Coordenadoria de Pesquisa e 
Extensão, nas pessoas da Profa. Teresa Mota e da Profa. Sarah Monteiro, temos 
um ambiente que potencializa a construção de uma nova cultura acadêmica, que 
se afasta do viver uma faculdade fria, um ambiente somente para as aulas. Mas 
torna-se um ambiente vivo, rico em discussão, pesquisa e apresentação dos 
resultados de projetos. Há uma intensa troca de experiências exitosas e os 
ganhos são imensuráveis, tanto para os estudantes, como para os professores 
orientadores. Só tenho a agradecer todos esses momentos”. 
 
Desta forma, a Coordenadoria de Pesquisa e Extensão tem, e mais uma vez, a 
certeza de dever cumprido, uma vez que, o PROIC vem ampliando as 
experiências dos discentes e dos docentes que usufruem do ambiente de 
pesquisa científica como oportunidade para o desenvolvimento acadêmico e 
profissional.  


