
EDITORIAL 
 
A edição de periódicos científicos tem primordial importância para o desenvolvimento institucional, regional 
e até o país e deve ser encarada como prioritária. Na Unilins não é diferente, é por isso que desde que 
assumimos a Pró-Reitoria de Pesquisa e Desenvolvimento, não medimos esforços para reestruturar o 
nosso Programa de Iniciação Científica, que vem apresentar à comunidade acadêmica mais uma edição 
da revista Estudos & Pesquisas, que é fruto do trabalho dos nossos alunos e professores colaboradores, 
que com dedicação e seriedade desenvolveram seus projetos de pesquisa. O que nos deixa mais feliz, é 
ver o nosso objetivo se cumprindo a cada dia, pois uma de nossas metas sempre foi a de despertar a 
vocação científica e incentivar talentos potenciais entre os estudantes da Unilins. 
Queremos destacar o compromisso da Unilins em apoiar e incentivar a pesquisa através das bolsas de 
Iniciação Científica que nesse ano foram um total de 24 projetos, sendo 18 com Bolsa Auxílio da Unilins e 
apenas 6 Projetos de Iniciação Científica realizados sem bolsa Auxílio da Unilins. Desses projetos, 
selecionamos 18 para esta edição da Revista e acreditamos num crescimento ainda maior para o próximo 
ano. 
Para todos os alunos e professores meus cumprimentos por mais essa etapa que venceram e meus 
agradecimentos pela dedicação. 
 
Prof. Luiz Antônio Cabañas 
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