
EDITORIAL 
 
Vivemos tempos difíceis, do ponto de vista conjuntural e estrutural. Para alguns, a crise aparece como 
fator abortante de projetos e sonhos. Para outros, como momento de reunir esforços e manter-se 
determinado na busca dos objetivos criando, sempre que necessário, novos meios e formas de torná-los 
concretos. 

A Pró-Reitoria de Pesquisa vêm desenvolvendo seu trabalho, pautada na crença de que é possível a 
superação dos limites, por meio da determinação e do esforço coletivo dos vários autores sociais 
envolvidos no processo (professores, alunos, equipe administrativa). 

Para que isso ocorra, têm estimulado a participação dos alunos da instituição no Programa de Iniciação 
Científica (PIC), seja como estratégia para facilitar a elaboração do TCC, para encorajar o engajamento 
nos programas de pós-graduação, bem como, para possibilitar o desenvolvimento de capacidades 
desejáveis e necessárias aos futuros profissionais que encontrarão cada vez mais, um mercado de 
trabalho competitivo, seletivo e excludente. 

O terreno tem sido preparado cuidadosamente e a semente lançada de modo a despertar nos participantes 
o gosto pela pesquisa, pelo cultivo da dúvida, da crítica e autocritica, assim como o desejo de propor 
caminhos alternativos. Por que não dizer, caminhos novos para antigos problemas. 

Portanto, é com extrema alegria que tornamos público mais um exemplar daquela que há quase duas 
décadas tem sido a expressão do empenho e do sonho de muitos. 

 

Prof. Milton LéoPró-Reitor de Pesquisa 
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