
A PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES SOBRE O PROGRAMA DE INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA (PROIC) DA FACULDADE LUCIANO FEIJÃO 

 

O Programa de Iniciação Científica (PROIC) da Faculdade Luciano Feijão valoriza o 
protagonismo estudantil e baseado nessa premissa proporciona a atuação dos estudantes 
de forma direta, inclusive em ouvi-los nas reuniões mensais de acompanhamento das 
atividades. Baseado nessa atuação recebemos os depoimentos dos estudantes do Curso 
de Administração, orientandos pelos docentes Joyciane Coelho Vasconcelos, Francisca 
Juliana Miranda Linhares e Guilherme Balbena Alencar Rolim e dos estudantes Giselly 
Gonçalves e Igor Graciano, orientandos da Profa Mércia Cardoso, do Curso de Direito.  

Karen Kieft e Thales Lima apontaram que “Um dos pontos positivos mais importantes 
trabalhados na dinâmica do PROIC é quando acontecem as reuniões da equipe de 
pesquisa, pois nelas o professor orientador apresenta quais as metas e objetivos deseja 
alcançar por meio do trabalho acadêmico. A partir daí os integrantes da equipe trabalham 
de forma alinhada. Outro ponto positivo é a experiência que o discente adquire com os 
conhecimentos repassados pelos professores, que possuem larga experiência na produção 
de trabalhos acadêmicos, facilitando assim a elaboração de textos exigidos nas próprias 
disciplinas, o que confere aos estudantes um diferencial em sala de aula e na vida 
profissional”. 

Giselly Gonçalves, estudante orientanda da Profa. Mércia Cardoso, compartilha que 
participar do PROIC “tem sido uma experiência extremamente gratificante e por tal motivo 
serei eternamente grata à Professora Dra. Mércia Cardoso de Souza, nossa orientadora, 
pelo seu esforço e dedicação para com o nosso projeto e a Coordenadoria de Pesquisa e 
Extensão pelo apoio e incentivo à produção científica. Ao analisar o trabalho que realizamos 
até aqui, percebemos que os nossos projetos de pesquisas não apenas permitiram a 
expandir o nosso conhecimento técnico, mas também ajudar a construir a nossa formação 
como cidadãos, nos tornando mais atentos e críticos em relação aos problemas que a 
sociedade enfrenta e como podemos contribuir para contorná-los. Fazer parte de um projeto 
de pesquisa consiste vai além de dar nossa contribuição para a comunidade acadêmica, 
mas significa contribuir para a sociedade onde estamos inseridos”. Uma outra vivência 
também comentada pela estudante foi a de vencer uma verdadeira “maratona” quando 
conseguiu cumprir o desafio dado pela Orientadora, de escrever um artigo científico. “Esta 
experiência nos ensinou muito sobre a importância da disciplina e da dedicação, sobre 
saber como superar os obstáculos e ser persistente. Percebermos o quanto evoluímos 
desde o início do projeto e a quantidade de conhecimentos que fomos acumulando. 
Confirmou quanto vale a pena estar envolvida na pesquisa acadêmica”. 

O estudante Igor Graciano complementou o depoimento da Giselly, afirmando que “essa 
maratona foi uma nova forma de aprendizagem, visto a vasta experiência adquirida, 
principalmente no que tange ao aprendizado de novos conhecimentos, estes até então não 
aprofundados nas disciplinas da Faculdade. Por isso, só tenho a agradecer pelo 
engrandecimento que tive no PROIC. 

Esse olhar dos discentes estimula a participação de outros estudantes no PROIC como 
oportunidade de crescimento acadêmico e, também, como desenvolvimento profissional. 


