
EDITORIAL 
 
Com a expansão e o crescimento da nossa economia nos últimos anos, temos observado a preferencia 
pelo acadêmico em iniciar sua carreira atuando a pleno vapor no mercado de trabalho, em empresas de 
serviço, de produção e de construção. Este é um momento de reflexão e de alerta para alguns acadêmicos 
cujo perfil é muito adequado para realizar estudos pós-graduados. A passagem por um programa de pós-
graduação “stricto senso” é muito oportuna no inicio da carreira, por vários motivos. Um deles é a 
inexistência de vínculos familiares e profissionais, que normalmente exigem muito tempo disponível para 
quem deles participa. Outro é que o acadêmico neste instante esta com todos os conceitos teóricos 
absorvidos recentemente. Alongar, portanto, a vida acadêmica em pelo menos dois anos, no caso do 
mestrado e em quatro anos, no caso do doutorado, pode valer a pena. Em primeiro lugar a formação 
complementada e pela titulação acadêmica, que abre espaço para a atuação no ensino superior e na área 
de pesquisa. Em segundo lugar, pelo enriquecimento do currículo pessoal. Hoje, o mercado profissional. 
E em terceiro lugar, pela possibilidade, com esta melhor formação, de um crescimento profissional mais 
rápido e mais extenso. Aos jovens acadêmicos da Unilins, pedimos pela participação em um programa de 
iniciação cientifica e pela execução de um projeto de iniciação cientifica. 

O PIC – Programa de Iniciação Cientifica da Unilins, gerenciado por esta Pró-Reitoria, está à sua 
disposição. Venha trabalhar conosco apresentando um projeto para o ano de 2012. Temos a certeza de 
que esta sua participação poderá ser o elemento catalizador de uma grande carreira profissional que o 
espera. 
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