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Alunos que apresentaram trabalhos em Congresso de Iniciação Científica contam sobre o 
desdobramento de seus estudos e como a premiação os ajudou a descobrir uma vocação 
pesquisadora. 
 
Anos após receberem prêmios por pesquisas desenvolvidas nas mais diversas áreas, 
estudantes que se inscreveram em edições do Congresso Nacional de Iniciação Científica 
(Conic), realizado desde 2000, ainda colhem os frutos dos seus trabalhos. Eles são a prova de 
que a pesquisa acadêmica tem se tornado uma constante nas instituições de ensino superior e 
podem servir, inclusive, de modelo e inspiração para os novos projetos que serão 
apresentados na edição deste ano do Congresso, a ser realizado no mês de novembro, em 
Sorocaba. 
 
 
 

 
Elieth, que desenvolve pesquisa com shitake: intenção é disseminar técnica para o mercado 

 
Elieth Nunes da Silva Antunes ganhou, em 2005, o prêmio na categoria Ciências Exatas e da 
Terra. Sua pesquisa, crescimento micelial in vitro de Lentinula edodes em diferentes meios de 
cultura, soa incompreensível para a maioria das pessoas. No entanto, nas palavras da autora, 
percebe-se que o trabalho não é tão complicado. "Minha pesquisa tenta identificar e isolar o 
melhor shitake, aquele que pode desenvolver-se melhor, aumentando a qualidade e a 
quantidade da produção", explica. O shitake é um cogumelo comestível muito popular na 
culinária japonesa que há cerca de dez anos tem se popularizado no Brasil. "O prêmio mostra 
uma valorização do meu trabalho, serviu como incentivo e me estimulou a continuar 
pesquisando", diz.  
 
A pesquisa foi feita in vitro, ou seja, no laboratório da Faculdade Integral Cantareira, em São 
Paulo, onde a aluna estuda agronomia. De acordo com a jovem pesquisadora, essa primeira 
parte desenvolvida em laboratório foi bem sucedida. Num futuro próximo, ela pretende 
disseminar suas técnicas e resultados para o mercado e se tornar uma produtora de shitake. 
Atualmente ela trabalha na segunda parte da pesquisa, in vivo, plantando e observando na 
fazenda-escola da faculdade os melhores espécimes de shitake selecionados no laboratório. 
"Só teremos resultado no ano que vem. O shitake precisa se desenvolver totalmente e ser 
avaliado com rigor e metodologia científica", diz Elieth. 
 
Em outra área, Ciências Sociais Aplicadas, Selma Rizzetto Tronco, vencedora da edição 2006 
do Congresso na categoria Concluído Parcialmente desenvolveu uma pesquisa sobre a obra do 
cineasta e documentarista Eduardo Coutinho sob a ótica do jornalismo literário. "Geralmente 
as áreas de saúde e exatas são as mais valorizadas em prêmios para pesquisas. Acho 
importante reconhecer e premiar também trabalhos da área de humanas, como o meu", afirma 
a aluna de comunicação das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU), em São Paulo.  
 
Com o prêmio, Selma deu um passo importante em sua pesquisa e foi ao Rio de Janeiro 
entrevistar Eduardo Coutinho. "Nada melhor do que a possibilidade de discutir a obra com o 
próprio autor. Foi uma experiência maravilhosa, aprendi muito com ele", comemora Selma. O 
reconhecimento também lhe rendeu uma certa popularidade na faculdade. Ela foi convidada a 



ministrar uma palestra sobre o trabalho para os colegas de comunicação. "O reconhecimento 
em um Congresso não é apenas um simples 'parabéns' - diz Selma - é uma projeção e 
incentivo às outras pesquisas do gênero", acredita. 
 
O ganhador na área Ciências Sociais Aplicadas, categoria Concluído, e também do prêmio 
especial da edição 2006, Ricardo Gastardeli Yamamoto, corrobora as palavras dos outros 
jovens pesquisadores. "Foi por meio da participação no Congresso que encontrei o estímulo e a 
oportunidade necessários para entrar em um mundo que considerava restrito a pequenos 
grupos da nossa sociedade", diz Ricardo, referindo-se ao contexto acadêmico de pesquisas 
científicas.  
 
O ex-estudante de administração de empresas do Centro Universitário Álvares Penteado, de 
São Paulo, realizou um levantamento sobre a importância de as empresas proporcionarem 
acesso a bens e serviços às classes com menor poder aquisitivo. Ricardo procura demonstrar 
que a estratégia pode impulsionar os negócios e, paralelamente, ser uma ferramenta de maior 
valorização e inclusão dessa população na economia brasileira. 
 
Atualmente, Ricardo trabalha numa empresa, continua sua pesquisa e planeja publicá-la sob 
forma de artigo acadêmico ou até mesmo como livro. Ele cursa especialização e já se prepara 
para iniciar sua dissertação de mestrado, dando continuidade ao tema do artigo apresentado 
no Conic de 2006. Ricardo não tem dúvidas quanto à importância de incentivo e fomento de 
pesquisas científicas. "Ainda que incipientes se comparados com outros países, a comunidade 
científica brasileira tem mostrado feitos importantes, o que reforça a necessidade e o 
fortalecimento de eventos desse tipo", diz.  
 
Outro trabalho premiado que teve desdobramentos positivos foi apresentado em 2004 por 
Gilcélia de Cássia Martins, quando ela ainda era estudante de fonoaudiologia da Universidade 
Metodista de São Bernardo. "Meu projeto foi pautado na avaliação de leitura e fala em crianças 
com deficiência auditiva de classes comuns e de classes especiais, comparando esses dois 
grupos", conta Gilcélia. A idéia, segundo a pesquisadora, partiu da dúvida comum a muitos 
pais de crianças portadoras de deficiência auditiva: é melhor alfabetizá-las em uma classe 
comum ou em uma classe especial? 
 
Mesmo sem uma resposta definitiva, a questão é pertinente. "Depois do prêmio eu apresentei, 
com sucesso, o mesmo trabalho no Congresso Nacional de Audiologia e Fonoaudiologia. Ele 
também foi premiado na minha faculdade como o melhor TCC da turma", relata Gilcélia.  
 
O trabalho está disponível na biblioteca da faculdade. "O teste que utilizei vem sendo usado 
pelas alunas do curso de pedagogia e também na terapia de fonoaudiologia. Esse é certamente 
meu maior prêmio", comemora. "A pesquisa nos leva a descobrir novos caminhos e sanar 
dúvidas, mas infelizmente não é uma prática muito difundida no Brasil. Deveríamos incentivar 
a pesquisa a partir de coisas simples, como congressos nas universidades. Com as ferramentas 
necessárias, todos nós temos capacidade de pesquisar, produzir e contribuir com a sociedade", 
diz ela. 
 
No Brasil, estrangeiro estuda etanol 
 
Presença confirmada na 5ª edição do Congresso Internacional de Iniciação Científica (Coint), o 
norte-americano Emile Phaneuf ainda tropeça no português, mas não hesita em relação ao seu 
futuro profissional. Aluno da Business School da University of Arkansas, em Little Rock, ele 
está no Brasil desde dezembro do ano passado. Emile vai ficar no país por um ano pelo 
programa do Council on International Educational Exchange (CIEE), organização americana 
especialista em trazer estrangeiros para estudar no Brasil. Ele está cursando aulas de 
português e também aulas do curso Relações Internacionais, na Pontifícia Universidade 
Católica, em São Paulo, e aproveitou a estadia para adquirir experiência na área acadêmica. 
"Eu gostaria de ingressar numa pós-graduação nos Estados Unidos e a participação em 
congressos, seminários e eventos do gênero, além de me manter atualizado, conta pontos nas 
avaliações", diz.  
 



Sua pesquisa é um estudo comparativo entre a produção de etanol no Brasil e nos Estados 
Unidos. Emile quer identificar pontos convergentes e divergentes nos processos e mostrar 
como os diferentes países produtores reagem às demandas cada vez maiores e mais exigentes 
do mercado consumidor. Divulgar e publicar estudos científicos é uma prática comum nas 
universidades americanas. "O Brasil é líder em produção e exportação de etanol, eu não 
poderia estar em lugar melhor para realizar minha pesquisa", diz Emile.  
 
O norte-americano rea-lizou dezenas de entrevistas e consultas em grandes empresas 
brasileiras líderes do setor, mas ainda não se considera satisfeito. "Estou estudando muito, 
mas sei que ainda tenho muito a aprender sobre o assunto. As pesquisas abrem janelas e meu 
trabalho certamente irá precisar de atualizações no futuro."  
 
Depois de apresentar o trabalho no Brasil, ele pretende divulgá-lo nos Estados Unidos. "O 
Coint será meu primeiro congresso e pretendo adquirir novos conhecimentos com a 
experiência. Quando voltar para minha universidade, meu trabalho estará mais consistente. 
Espero também estar." 
 
 
 
 

 
Selma: prêmio é projeção e incentivo a outras pesquisas do gênero 

 
 
Congressos devem receber mais de mil trabalhos 
 
O 7º Congresso Nacional de Iniciação Científica (Conic) e o 5º Congres-so Internacional de 
Ini-ciação Científica (Coint) serão realizados conjuntamente nos dias 23 e 24 de novembro, no 
campus da Universidade de Sorocaba, interior paulista. Os eventos são organizados pelo 
Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de 
São Paulo (Semesp).  
 
Em 2006, os congressos receberam mais de 1,1 mil inscrições. Para esse ano, o Semesp 
espera mais de 1,3 mil inscrições de trabalhos, o que representaria um crescimento de cerca 
de 18% em relação aos congressos realizados no ano passado, em Guarulhos.  
 
Do primeiro Conic até a sexta edição, em 2006, o número de inscrições teve um aumento de 
80%, mostrando que tanto as instituições de ensino superior como os alunos estão cada vez 
mais interessados em expor seus trabalhos e pesquisas científicas. Para esta edição, são 
aguardados trabalhos provenientes de mais de 170 instituições de ensino. 
 
Podem se inscrever estudantes de graduação de instituições públicas e particulares, do Brasil e 
do exterior, que desenvolvam pesquisas científicas orientadas por professores titulados como 
mestres ou doutores. Há duas categorias nas quais as pesquisas deverão ser inscritas: 



"concluída" ou "em andamento". Os projetos também deverão se enquadrar em uma das cinco 
áreas do conhecimento - Ciên-cias Biológicas e Saúde, Ciências Exatas e da Terra, Ciências 
Humanas e Sociais, Ciências Sociais Aplicadas, Engenharias e Tecnologias. Após a inscrição, as 
pesquisas serão submetidas às avaliações realizadas pelo corpo docente indicado para a 
apreciação dos trabalhos. Terminada a pré-seleção, as pesquisas partem para a seleção final.  
 
No Conic, os melhores trabalhos avaliados de cada uma das cinco áreas de conhecimento, nas 
categorias "concluída" e "em andamento", ganham um prêmio. É entregue ainda um prêmio 
especial para o trabalho concluído que apresentar comprometimento com o desenvolvimento 
social. Já o Conit premia o melhor trabalho dentre os inscritos por alunos estrangeiros. 
 
Esse ano, o tema adotado é uma célebre frase do Galileu Galilei (1564-1642), estudioso 
italiano dotado de conhecimento enciclopédico, algo característico de sua época, o 
Renascimento. "Não se pode ensinar coisa alguma a alguém, pode-se apenas auxiliá-lo a 
descobrir por si mesmo", escreveu Galilei. A frase resume de maneira sintética o espírito 
aguardado para o 7º Conic e o 5º Coint. 
 
Serviço 
 
7º Conic-Semesp e 5º Coint-Semesp 
Data: 23 e 24 de novembro de 2007 
Local: Uniso - Universidade de Sorocaba 
Campus Cidade Universitária 
Endereço: Rodovia Raposo Tavares,  
km 92,5, Sorocaba - SP 
Mais informações: www.semesp.org.br 
conic2007@semesp.org.br 
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