
 

 

APRESENTAÇÃO ANAIS - FIC 2014 

A Universidade Feevale, como instituição social e comunitária, visa ao 

desenvolvimento social, cultural e econômico do País tendo, além de seu papel tradicional de 

formar cidadãos éticos e profissionais qualificados, o objetivo de contribuir com a produção 

do conhecimento através da pesquisa científica. 

A Iniciação Científica institucionalizada na Universidade fornece suporte à Pesquisa, 

ao Ensino e à Extensão, formando os pilares fundamentais da produção, divulgação e 

aplicação do conhecimento científico nas mais diversas áreas do conhecimento. Nesse 

sentido, essa atividade possui também um caráter pedagógico, na medida em que favorece 

o amadurecimento científico e potencializa a dinâmica do Ensino de Graduação, ampliando o 

conceito de formação, que não se limita à vida acadêmica, mas estende-se à formação de 

cidadãos e profissionais críticos e capacitados para superar os desafios sociais com 

autonomia, iniciativa e capacidade de gerar conhecimento inovador, otimizando sua 

capacidade de trabalhar e produzir qualificadamente em grupo. 

A Feira de Iniciação Científica (FIC) da Universidade Feevale tem por finalidade 

fortalecer a pesquisa institucional por meio de uma intensa interlocução docente-discente e 

da integração discente, oportunizando um ambiente de troca de conhecimentos e 

experiências e consequente produção de conhecimento e democratização do saber. As 

dúvidas e os questionamentos da realidade advindas desse processo, provocadas em 

indivíduos imbuídos de caráter e princípios éticos, qualificam e potencializam o produto final: 

o desenvolvimento do conhecimento científico e inovador. 

Indicando mais um ano de avanços na Pesquisa, a FIC 2014 teve 641 resumos 

científicos inscritos, 567 de discentes da Universidade Feevale e 74 trabalhos de acadêmicos 

de outras 22 instituições. Esse elevado número de inscrições indica que a participação de 

alunos de iniciação científica vem aumentando a cada ano, o que se comprova pela 

submissão de 278 trabalhos de discentes que participam dos Programas de Iniciação 

Científica da Feevale, que possuem ou não fomento externo do CNPq ou da FAPERGS. Esses 

alunos envolvem-se diretamente nas mais distintas fases de um projeto de pesquisa, 

passando pelas etapas de revisão bibliográfica, coleta e análise de dados, elaboração e 

publicação de trabalhos científicos. A FIC constitui-se, pois, em um espaço de 

reconhecimento do trabalho desses alunos pela comunidade interna e externa. 



 

 

A classificação dos trabalhos em diversas áreas do conhecimento também expressa 

a expansão da produção científica da Feevale. Os dados numéricos de 2014 mostram que 

foram aprovados, para apresentação em formato de pôster virtual e em sessão temática, 

assim como para publicação nos anais do evento, 237 trabalhos na área de Ciências da 

Saúde e Biológicas; 123 na área de Ciências Humanas, Letras e Artes; 168 em Ciências 

Exatas e Tecnológicas e 113 nas Ciências Sociais Aplicadas, entre os quais ressaltamos a 

inscrição de 5 trabalhos internacionais, o que indica o prenúncio da internacionalização da 

Pesquisa em nossa instituição. 

Por meio dos atuais índices e pela qualidade dos trabalhos apresentados, 

observamos que a Universidade Feevale segue um percurso sólido na construção do 

conhecimento e na consolidação da Pesquisa em nível nacional e internacional, o que reforça 

nossa convicção de que essa solidez se dá pela sinergia existente entre as partes envolvidas 

no processo de produção do conhecimento, conferindo-nos maior responsabilidade e 

comprometimento para o aprimoramento de futuras edições. 
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