
EDITORIAL 
 
O programa de Iniciação Científica da Unilins, em seu 7° ano, vem apresentar à Comunidade Acadêmica, 
mais uma edição da Revista “Estudos & Pesquisas”, consolidando através de mais esta publicação, o 
conceito de oferecer ao aluno da graduação, um primeiro contato com a atividade científica. 
Além deste novo processo de educação, de “aprender a aprender”, o Programa de Iniciação Científica da 
Unilins visa, também, integrar o aluno a essa dinâmica da investigação científica, despertando a 
curiosidade intelectual, característica indispensável e essencial ao desenvolvimento da ciência. 
Para a edição deste numero da Revista “Estudos & Pesquisas” foram selecionados doze trabalhos, dentre 
os 31 (trinta e um), desenvolvidos em 2003. Desses 31 trabalhos, 17 (dezessete) deles contaram com 
Bolsa de Iniciação Cientifica da Unilins, e os outros 14 foram desenvolvidos sem auxilio dessa Bolsa. 
Destacamos ainda que, todos os 31 (trinta e um) Projetos tiveram o apoio da Unilins para que pudessem 
ser apresentados em Simpósios e Seminários específicos de Iniciação Científica. Além do que diversos 
desses Projetos foram apresentados no Conecte 2003 – Congresso de Educação, Ciência e Tecnologia 
da Unilins. 
Mais uma vez quero cumprimentar alunos, professores e coordenadores que, de forma direta, ou indireta, 
foram responsáveis, por mais este sucesso que se materializa com esta publicação. 
 Ideias, estudos, conceitos, sonhos, erros, acertos e tantas outras incertezas, no desenvolvimento de cada 
um dos trabalhos, que, em determinado momento, culminam em uma publicação. Talvez a primeira. 
Quanta satisfação. Muitas horas de dedicação, por fim, a primeira etapa vencida. Publicado o primeiro 
artigo. Vitória. Conquista. Sucesso. Dessa forma moldamos os pesquisadores. Feita a Iniciação Cientifica. 
Missão cumprida. 
  
Prof. João Carlos de Campos 
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