XXIII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
A Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC, uma Instituição comunitária, que tem
como política institucional de pesquisa a valorização da produção e a difusão de
conhecimentos junto aos diversos segmentos e instituições sociais, visando à ampliação do
saber universal e à intervenção consciente e sistemática na realidade social, através do
desenvolvimento científico e tecnológico e da busca de uma maior articulação da ciência com
as principais demandas sociais, econômicas, culturais e ambientais existentes nas regiões de
atuação da Instituição em todas as áreas do conhecimento.
A integração entre as atividades de pesquisa, ensino e extensão é continuamente
reforçada através de políticas de articulação e de reflexão nas diferentes dimensões.
Nesse contexto, inserem-se o XXIII Seminário de Iniciação Científica e o VIII Salão
de Ensino e Extensão, que em 2017 têm como temática principal a “Inovação na
Aprendizagem”.
Na Instituição ocorre o estímulo e apoio, a realização de projetos de pesquisa focados
no avanço científico e desenvolvimento tecnológico. Os programas de bolsas da UNISC têm o
compromisso de propiciar aos alunos uma formação diferenciada, estimulando o
desenvolvimento da criatividade e o pensamento crítico, oportunizando a participação em
projetos com aprofundamento das técnicas, dos métodos e da prática em pesquisa e extensão e
estimulando-os para a continuidade dos estudos em programas de pós-graduação.
Nesse sentido, para enfrentar os desafios e as perspectivas de integração das atividades
de ensino, pesquisa e extensão, a UNISC trabalha para promover a formação de jovens
pesquisadores com rigor teórico e compromisso ético através de um processo que demanda
tempo, vocação, talento, disciplina, orientação com a participação de alunos em eventos
científicos, como no Seminário de Iniciação Científica e no Salão de Ensino e Extensão.
Assim, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação destaca esse momento como um
espaço privilegiado de divulgação do conhecimento científico produzido pelos bolsistas de
iniciação científica, alunos de graduação e bolsistas de extensão, reforçando o intercâmbio

entre os estudantes e pesquisadores nas diferentes áreas do conhecimento no âmbito da
UNISC e de outras Instituições de Ensino Superior. Aproveita ainda, para externar seus
agradecimentos aos membros do Comitê Avaliador e a todos os professores orientadores e aos
estudantes que participaram desse evento.

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.

