
EDITORIAL 
 
A Fundação Paulista de Lins, dando continuidade à sua tradição de formação educacional sólida e 
competente, está instituindo o Programa de Iniciação Científica, com o objetivo de envolver professores e 
alunos de suas unidades de terceiro graus em projetos de pesquisa básica. Dentro desse espírito, está 
publicando o primeiro número da revista “Estudos & Pesquisas”, que pretende se constituir num espaço 
de circulação das atividades de iniciação científica de seus acadêmicos. 

As mudanças ocorridas no ensino brasileiro, particularmente no ensino de terceiro grau, depois da 
promulgação da nova Lei de Diretrizes e Base da Educação, coloca para as instituições no desafio de 
comprovarem sempre que solicitadas a excelência do ensino que prestam, levando-se em consideração 
entre outros aspectos, as atividades de iniciação científica e de prática profissional para seus alunos. 

A Fundação Paulista sabe que o ensino deve ser deito sempre em busca da qualidade. Numa conjuntura 
onde a competição no mundo do trabalho é cada vez mais acirrada, colocar em prática um Projeto de 
Iniciação Científica, sem dúvida alguma, vai possibilitar aos seus alunos preparo e segurança, 
indispensáveis para galgar o sucesso profissional. 

O Primeiro número da revista “Estudos & Pesquisas”, apresenta uma coletânea de artigos de alunos das 
unidades de ensino superior mantidas pela FPTE, que se destacam pela objetividade e rigor metodológico. 
Esses artigos, originalmente, se constituíram ou em trabalhos de conclusão de curso ou trabalhos que 
foram apresentados em Congressos de Iniciação Científica, e foram adaptados para serem publicados, 
com o objetivo de serem compartilhados por toda a comunidade da Fundação Paulista e de outras 
instituições de ensino que também receberão a “Estudos & Pesquisas”. 

A perspectiva da Fundação Paulista de Lins é de que o primeiro número da revista seja seguido de muitos 
outros, porém, sempre de forma pluralista, aberta, crítica e geradora do debate, fundamentada mesmo no 
exercício constante de formar seus alunos democraticamente e com liberdade. 
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