
II ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

No dia 24 de junho de 2017, a partir das

8h,  nas  dependências  do  anfiteatro  da

FACCAMP  realizamos  o  II  Encontro  de

Iniciação  Científica.  O  evento  foi

organizado  pela  Comissão  Organizadora

de Iniciação Científica sob a Coordenação

da Profª. Dra. Silvia Maria Ribeiro Oyama

e com o apoio da Profª. Me. Patrícia Gentil.

Nessa oportunidade o Profº. Me. Paulo

Orestes  Formigoni,  um  dos  convidados

para ser palestrante, apresentou o tema “A

Importância  da  Publicação  de  Artigos

Científicos”. Durante  sua  exposição

mostrou-nos  a  importância  do

desenvolvimento  de  pesquisas  e

construção  de  artigos  para  publicações

científicas, de discentes e docentes. 

Revistas com classificação Qualis são as mais importantes para publicações devido ao

grau de influência na comunidade científica. As classificações dessas Revistas podem variar por

tempo de experiência, quantidade de edições e classificação da IES perante o MEC. Quanto aos

autores  quanto  maior  a  classificação  de  seu  artigo  científico,  mais  notoriedade  terá  perante

comunidade científica.

O Profº. Paulo nos alertou que para a construção da pesquisa científica que resulta em boa

construção  de  artigo  é  sempre  acompanhada  de  doses  elevadas  de  leituras,  paciência  e

entendimento do objeto pesquisado. O importante são os pontos que vão se acumulando pela

quantidade de pesquisas desenvolvidas e artigos publicados.

Nesse evento ainda contamos com a palestra da Profª. Dra. Jaqueline Massagardi Mendes

cujo tema foi: “Comunicação Científica: Comunicação Impactante”. A mensagem principal que nos

alertou foi: “Ser pesquisador é a incapacidade de se conter dentro de si mesmo”.

Discorreu  durante  sua  palestra  sobre  a  importância  da  paixão  por  aquilo  que  está

desenvolvendo como  pesquisa científica. Alertou-nos também, sobre o amor que temos que ter
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pelo  trabalho  científico  transformando-o  em  comunicação  escrita  e  verbal  que  interpreta  o

resultado dos esforços para entendimento do tema escolhido.

A Profª.  Jaqueline  explicou  em  sua  palestra  sobre  a  importância  da  participação  nos

eventos  científicos,  tais  como:  Congressos  (apresentação  de  temas  e  trabalhos  científicos);

Conferências  (tomadas  de  decisões  para  aplicações  técnicas);  Simpósios  ou  Encontros

(compartilhar  ideias  ou  mostra  de  ideias).  Cada  evento  tem  sua  importância  para  o

desenvolvimento de pesquisa na contribuição à Comunidade Científica.

Após as palestras doze trabalhos foram apresentados em forma de Painel (banner) que

foram avaliados pelos professores da FACCAMP presentes nesse evento.

Assim,  podemos concluir,  que os  objetivos  desse II  Encontro  de Iniciação Científica  –

FACCAMP  foram  atingidos,  e  cada  trabalho  apresentado  contribuiu  efetivamente  para  o

crescimento dos alunos pesquisadores e também para continuidade da pesquisa e extensão de

nossa Instituição.  A FACCAMP cresce ao mesmo tempo em que seus alunos desenvolvem o

conhecimento.
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Profº. Me. Paulo Orestes Formigoni
“A Importância da Publicação de Artigos Científicos”

Profª. Dra. Jaqueline Massagardi Mendes
“Comunicação Científica: Comunicação Impactante”

Acontece FACCAMP – ano 2017 3



Acontece FACCAMP – ano 2017 4



Acontece FACCAMP – ano 2017 5



Acontece FACCAMP – ano 2017 6


