
PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (PROIC) DA FACULDADE LUCIANO FEIJÃO – UMA 

JORNADA DE CONHECIMENTO CIENTÍFICO QUE FORMA O ESTUDANTE PARA A VIDA 

 

Privilégio, gratidão, partilha, aprendizagem, evolução, vivência, diferença, acreditar na 

educação, retroalimentação do conhecimento, cooperação, confiança e novas jornadas são 

palavras-chave que representaram os dias de trabalho dos discentes e docentes que fazem parte 

do Programa de Iniciação Científica (PROIC) da Faculdade Luciano Feijão, acompanhados pela 

Coordenadoria de Pesquisa e Extensão. 

“Estivemos reunidos durante 12 meses, uma vez a cada mês, para compartilhar os ensinamentos 

e aprendizados que os Projetos de Pesquisa proporcionaram a todos os envolvidos. Assim, o 

conhecimento gerado durante essa trajetória foi consolidado por cada depoimento trazido, num 

ambiente de escuta capaz de impulsionar as próximas etapas, ajustar os passos e programar as 

futuras ações”, afirmou a Profa. Sarah Galdino, da Coordenadoria de Pesquisa e Extensão, 

responsável pelo PROIC.  

E complementou: “tivemos a oportunidade de conhecer, através do Curso de Administração, o 

Projeto “Análise da Desigualdade Educativa:  Situação do PISA no Brasil”, que evidenciou o papel 

do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) e a importância para a educação 

brasileira, além de contribuir para políticas públicas nacionais, a partir dos achados relevantes, 

relacionados aos fatores que influenciam o desempenho dos estudantes brasileiros nas escolas. 

“Com o propósito de difundir o tema sobre violência contra mulher, o Projeto ‘A Violência 

Contra a Mulher do Contexto da Pandemia de Covid-19’ ganhou proporções extramuros, com 

atividades que envolveram a sociedade, em espaços de discussão, sobre temas que foram 

pensados a partir das leituras dos discentes do Curso de Direito, participante do projeto, 

conduzido pela profa. Mércia. Também, webnários foram idealizados para levar ao público 

acadêmico e interessados no tema, assuntos pertinentes, atuais e de reflexão para toda a 

sociedade”, acrescentou a profa. Sarah 

“Mesmo não podido chegar ao final do cronograma apresentado, por razões superiores, o 

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’ engrandeceu os momentos de socializam do 

conhecimento, apresentando técnicas de pesquisa que, através da interdisciplinaridade, foi 

possível aplicá-las nas diversas áreas do conhecimento”, comentou, também, a responsável pelo 

PROIC. 

“Desta forma, a Coordenadoria de Pesquisa e Extensão entende que cumpriu com seu objetivo 

de integrar os discentes e docentes dos Cursos participantes do PROIC, evidenciando as práticas 

comuns capazes de utilização nos diversos campos, além de motivar os discentes para o 

desenvolvimento crítico e analítico que a pesquisa científica pode proporcionar, transformando 

o saber individual, num saber coletivo que favorece a todos os envolvidos. Essa certeza é um 

convite para que outros discentes possam vir a participar da próxima oportunidade do PROIC, 

aberta através do Edital nº 01/2021 (link), como forma de integrar em uma jornada de 

conhecimento, que forma o estudante para a vida”, finalizou a profa. Sarah. 

 


