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Em meio ao atual panorama político e 

econômico mundial e, em particular, no Brasil, 

diferentes setores da sociedade estão sendo 

convocados a buscar soluções eficientes e 

eficazes para os grandes desafios sociais, 

ambientais e econômicos deflagrados em um 

contexto marcado pelo processo de 

globalização. Neste sentido, tanto a esfera 

pública quanto a iniciativa privada precisam 

reinventar-se para responder a tais demandas.   

Não obstante a estes desafios, a 

Fundação Educacional Serra dos Órgãos – 

FESO mantenedora do Centro Universitário 

Serra dos Órgãos – UNIFESO, ao completar 

seus 50 anos reconhece este momento como de 

oportunidade de aperfeiçoamento, de 

desenvolvimento e de ampliação da produção 

científica e tecnológica do UNIFESO, 

especialmente no que tange as potencialidades 

apresentadas pelo novo marco regulatório para 

ciência, tecnologia e inovação, de janeiro de 

2016. 

A partir disto, revisou e aprimorou seus 

programas de incentivo à produção e difusão de 

pesquisas científicas e tecnológicas, em 

sintonia com as necessidades loco-regionais, 

abrindo novas possibilidades no sentido de 

disponibilizar serviços e produtos inovadores 

para sociedade, a partir da integração entre 

instituições científicas, tecnológicas e de 

inovação e empresas, assim como da criação de 

subsídios para o financiamento das pesquisas.  

O lançamento da Revista Eletrônica da 

Jornada de Pesquisa e Iniciação Científica do 

UNIFESO – JOPIC é um presente neste 

contexto comemorativo da FESO. Essa é uma 

publicação acadêmica com periodicidade 

semestral, cujo objetivo é a divulgação das 

pesquisas desenvolvidas pelos docentes, 

estudantes e técnicos administrativos do 

UNIFESO, no âmbito dos seus cursos de 

Graduação e Pós-Graduação e dos seus Planos 

de Incentivo à Produção Acadêmica, além das 

pesquisas vinculadas à programas externos de 

apoio e fomento à pesquisa. 

Trata-se de uma revista interdisciplinar, 

que se propõe a publicar artigos oriundos de 

pesquisas quantitativas e qualitativas, dentre os 

diferentes desenhos de estudo possíveis pela 

metodologia científica. A revista busca ainda 

disseminar os resultados de pesquisas que 

gerem impacto na qualidade de vida da 

população da região serrana. 

Os artigos publicados neste volume são 

resultados do Programa de Iniciação Científica, 

pesquisa e extensão (PICPE) - programa de 

incentivo institucional que, no ano de 2015, 

apoiou com recursos próprios do UNIFESO, 43 

projetos de pesquisa e extensão. Parte dos 

resultados ora apresentados foram discutidos na 

Jornada de Iniciação Científica, Pesquisa e 

Extensão (JOPIC 2015) que qualificou, 

previamente, os trabalhos publicados neste 

primeiro volume. 

A publicação é dividida em três seções: 

Saúde, Ciências Sociais e Humanas, 

Engenharias e Tecnologia. 

Na seção saúde, são apresentados tanto 

trabalhos de pesquisa básica quanto de 

pesquisas clínicas nas áreas de medicina, 
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fisioterapia, ciências biológicas, farmácia, 

odontologia e medicina veterinária. Todos os 

artigos apresentam resultados associados a 

realidade loco-regional e seus impactos na 

esfera nacional e/ou internacional.  

Na seção de Ciências Humanas e 

Sociais, são apresentados artigos referentes a 

diversas áreas do direito, assim como 

empreendedorismo e educação. 

Na seção de Engenharias e Tecnologias, 

são apresentados artigos que discutem a 

preservação ambiental e outros artigos 

relacionados a incorporação de inovação e 

tecnologia oriundos das pesquisas 

desenvolvidas. 

Toda a equipe editorial deseja que a 

comunidade acadêmica possa colaborar com a 

evolução qualitativa da revista e se beneficiar 

como leitores dos conteúdos dos artigos 

publicados para incremento da formação 

acadêmica e atualização profissional.  

Em nome de todos os profissionais 

corresponsáveis pela idealização e lançamento 

da revista, desejamos a todos uma boa leitura. 
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