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EDITORIAL
A importância da pesquisa para o estudante de graduação.
Na sociedade contemporânea, as organizações estão cada vez mais complexas e dependentes de
informações rapidamente disponíveis. Elas necessitam de respostas para promover seus processos com
eficiência e superar problemas de diversas naturezas. Isso se torna possível por meio de processos e
conhecimentos organizados.
Muitas vezes, esses conhecimentos não estão prontos, precisam ser descobertos e sistematizados para se
tornarem usáveis. Nesse contexto de busca incessante pelas informações e soluções, capacidade de
pesquisar, organizar informações, criar conhecimento e aplicá-lo tornaram-se características muito
apreciadas na formação do profissional, independentemente de sua área de atuação.
De olho nessas atuais demandas, os responsáveis pelos cursos de graduação buscam promover nos
alunos uma formação que seja capaz de atendê-las, pois as instituições de ensino sabem que, quanto mais
adequada for a formação profissional, mais interessantes e fartas serão as oportunidades que seus alunos
terão. O resultado disto, com o tempo, é a formação de um círculo virtuoso para toda a comunidade
acadêmica.
A pesquisa científica, além de produzir conhecimento, é uma excelente possibilidade para que o aluno
desenvolva diversas habilidades e competências que irão ajudá-lo em seu futuro profissional. Dentre elas,
destacam-se as seguintes capacidades: identificar problemas e propor soluções; trabalhar com métodos
sistematizados; trabalhar em equipe; elaborar relatório. Mas a principal capacidade de um profissional é a
de inovação.
Na busca por atender as demandas da sociedade e propiciar uma formação profissional e humana ampla,
a escola, por meio de seu currículo, aplica uma série de atividades e práticas que, dentro dos limites
estabelecidos pelas diretrizes curriculares nacionais de cursos – DCNs e do perfil desejado de seu egresso,
considera adequadas. Pode-se dizer que, com diferentes graus e formas, a pesquisa faz parte desse
currículo e o resultado dessa aplicação é potencializado quando os alunos e professores percebem o
benefício que isso proporciona e, com isto, se motivam para aproveitá-lo da melhor maneira possível.
Partindo dessas breves considerações, proponho que alunos, professores e gestores acadêmicos reflitam
sobre a promoção da pesquisa científica em sua vida, aulas e instituições. Dessa forma, o aprendizado e a
formação profissional ficarão mais interessantes, tornar-se-ão melhores e nos levarão a um patamar
superior de resultados.
Essa busca é o nosso desafio. Quando finalizamos mais uma edição da revista Liceu Online, o sentimento
é de que conseguimos dar mais um passo, contribuir mais uma vez com tudo isso que comentamos, pois
a pesquisa e seus resultados só se tornam efetivos quando são compartilhados com a comunidade.
Para comprovar o que foi dito, convido você a conhecer os trabalhos que estão nesta nova edição. Boa
leitura!
Wanderley Carneiro
E-mail: wanderley.carneiro@fecap.br
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