
EDITORIAL 
A Revista Estudos & Pesquisa teve sua primeira publicação em 1998, sob a responsabilidade da Pró-
Reitoria de Pesquisa do Centro Universitário de Lins (UNILINS). Visando incentivar ainda mais a Iniciação 
Científica nos cursos de graduação, desde então, esta revista vem se constituindo em um dos meios de 
divulgar os resultados das pesquisas desenvolvidas pelos alunos da UNILINS, estimulando-os neste 
contexto tão importante quanto à formação de futuros pesquisadores e de profissionais qualificados para 
atuação em suas respectivas áreas. 

Nesta edição, a revista traz trinte e sete artigos resultantes dos trabalhos de Iniciação Científica 
desenvolvidos no biênio 2012/13. Além de ressaltar sobre a grande variedade de temas e diversidade das 
áreas de conhecimento envolvidas, este editorial gostaria de chamar a atenção do leitor para o aumento 
significativo de trabalhos apresentados neste número, se comparado com as edições anteriores. Tal 
aumento parece denotar um crescimento na produção acadêmica em Iniciação Científica na UNILINS, 
além de uma maior preocupação com a publicação das pesquisas individuais e coletivas. Atentos a isto, 
reconhecemos que o alcance desses resultados ocorreu graças ao empenho dos discentes e docentes de 
nossa Instituição. 

Esperamos que a confiança depositada nesta revista, como veículo para a socialização desses resultados 
de pesquisa, se renove cada vez mais, proporcionando uma maior visibilidade à produção acadêmica local, 
concorrendo para que ela se torne efetivamente pública, mesmo em nível de Iniciação Científica. 

 

Prof. Milton LéoPró-Reitor de Pesquisa 
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