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Iniciação Científica é janela
de oportunidade na Graduação
Encontros de IC reuniram pesquisadores renomados e iniciantes para troca de experiências
e relatos de trabalhos desenvolvidos
ram centenas de jovens pesquisadores,
em outubro passado, para trocar experim dos mais importantes eventos
ências. Mais do que a oportunidade para
sediados na UEL no ano passado, o
apresentar os primeiros resultados de
XXV Encontro Anual de Iniciação Cientrabalhos, estudantes puderam ouvir de
tífica (EAIC), realizado juntamente com
pesquisadores renomados o quanto a proo VI Encontro Anual de Iniciação
dução científica e tecnológica impacta a
Tecnológica e Inovação (EAITI), reunicarreira profissional e a própria sociedade.
Para Júlio Otávio Barcellos, professor da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS), a iniciação
científica é uma janela de oportunidades na graduação. Além de aprender
metodologia cientifica, ter contato com
outros pesquisadores, a iniciação possibilita ao estudante ir além do aprendizado. “Ele aprende a se portar em
uma apresentação de trabalho e a debater suas idéias. A iniciação científica prepara para a vida e o deixa mais
maduro”, afirma.
O professor defende que o papel do
docente é ser mentor do estudante,
para que este possa compartilhar
uma experiência completa. Na
UEL 878 alunos bolsistas
participaram do último
EAIC, compartilhando experiências e expondo suas pesquisas.
Osvaldo Alves: inovação precisa ser aplicada
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Aproximação com a indústria –
outro palestrante convidado foi o professor Oswaldo Luiz Alves, da Universidade de Campinas (UNICAMP), que
falou sobre “Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento”. Ele é
fundador do Laboratório de Química do
Estado Sólido (LQES), no Instituto
de Química da Unicamp, atuando
diretamente nos últimos 15 anos
com nanotecnologia. Segundo o
professor, o LQES obteve 35
patentes, sendo seis internacionais, numa aproximação
maior com as indústrias.
As pesquisas já envolveram mais de 120 estudantes de graduação e
pós-graduação colocando-os em contato com a
tecnologia e a inovação e,
além disso, com o
empreendedorismo e a cri- Júlio Barcelos: preparo para a vida
ação de novos produtos.
Para o professor, a aproximação com o
exemplo, estão uma palmilha
setor produtivo permite ao estudante
antibacteriana, utilizada por uma empreavançar nas descobertas, porque, de
sa do Rio Grande do Sul. “O trabalho
fato, toda a inovação produzida na unicientífico deve ser feito com excelência,
versidade acaba sendo aplicada. Entre
mas sempre pensando nas possibilidades
os produtos produzidos no LQES, por
na aplicação”, afirma.

Humor e desenho no combate ao desperdício
Tema de matéria do Notícia de 25 de
janeiro, projeto desenvolvido por estudantes do 2º ano de Design da UEL
buscam reforçar a campanha do Restaurante Universitário (RU) para combater o
desperdício de alimentos por meio da
sensibilização dos usuários. A solicitação
partiu da administração do Restaurante,
preocupada com o melhor aproveitamento dos alimentos servidos diariamente. O
Restaurante da UEL tem capacidade para
4 mil refeições/dia.
Os trabalhos abusam da linguagem
das HQs e mostram situações e comportamentos dos usuários do RU. Os
estudantes foram divididos em cinco
grupos, apresentando três tirinhas, que
o Notícia passa a mostrar. As criações
foram desenvolvidas dentro da disciplina História em Quadrinhos, coordenada
pela professora Paula Napo, e PréProduçãoe Edição de Imagens, do professor Marcelo Andreo.

