
EDITORIAL 
 
Um ano após a publicação do primeiro numero da revista “Estudos & Pesquisas”, espaço de circulação 
das atividades de iniciação cientifica de seus acadêmicos, a Fundação Paulista de Lins tem a satisfação 
de apresentar à comunidade o segundo número de seu periódico. 

O ano de 1998 constitui-se num período de amadurecimento e consolidação do Programa de Iniciação 
Científica da Fundação Paulista de Lins. O Numero de Projetos apresentados, a grande aceitação de 
trabalhos de nossos alunos em simpósios e congressos de universidades de renome no cenário nacional 
e principalmente a realização, com sucesso, do Primeiro Simpósio de Iniciação Científica no campus da 
Fundação, no mês de novembro, reforçam essa convicção. 

A atual conjuntura da politica de ensino superior no Brasil, entre outras exigências, convoca as instituições 
de ensino a apoiarem a realização da pesquisa básica como forma de estimular seus alunos a tomarem 
gosto e a se apaixonarem pela produção científica. A Fundação Paulista de Lins, por meio de seu 
Programa de Iniciação Cientifica, esta respondendo a essa convocação. 

O segundo numero da revista “Estudos & Pesquisas” apresenta uma serie de artigos, resultado dos 
relatórios finais dos Projetos de Iniciação Científica apresentados ao Programa, bem como o resumo dos 
trabalhos apresentados no Primeiro Simpósio de novembro de 1998 e que de encontram em seus anais. 

Como já é tradição na Fundação Paulista de Lins, mais uma vez os artigos primam pela seriedade, 
objetividade e, principalmente, pelo espirito pluralista que deve nortear todas as atividades universitárias. 
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