
EDITORIAL 
Na busca incessante pela qualidade de formação em um mundo onde a competição no mercado de 
trabalho é cada vez mais acirrada, participar de um projeto de Iniciação Científica possibilita ao aluno 
novas oportunidades e de obter conhecimento e segurança, fatores indispensáveis para o sucesso 
profissional. 

Esta décima quarta edição Revista Estudos & Pesquisas da Unilins é fruto de uma sólida estrutura de 
divulgação científica básica, com mais de 200 artigos publicados em diversas áreas do conhecimento. 

Este sucesso se deve à nossa política de formatação educacional, sólida e competente, que tem entre 
seus objetivos o de envolvimento de professores e alunos em projetos de pesquisa por meio dos 
Programas de Iniciação Científica instituídos – PIC (Programa de Iniciação Científica) e PIIC (Programa 
de Incentivo a Iniciação Científica). 

Nesta edição estão sendo publicados além dos trabalhos desenvolvidos por alunos da UNILINS durante o 
PIC 2010, trabalhos apresentados durante o 13° Simpósito de Iniciação Científica da Unilins por alunos de 
diversas instituições de ensino, o que consolida esta revista como uma publicação de referência, não 
apenas regional, mas nacional. 
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