
APRESENTAÇÃO

Os Anais  do XIX Seminário  de Iniciação Científica e II  Seminário  de Iniciação em 

Desenvolvimento  Tecnológico  e  Inovação  publicam  os  resultados  das  pesquisas 

desenvolvidas  no  âmbito  dos  Programas  de  Iniciação  Científica  (Programa 

Institucional  de  Bolsas  de  Iniciação  Científica  -  PIBIC  e  Programa  de  Iniciação 

Científica  Voluntária  -  ICV)  e  de  Iniciação  Tecnológica  e  Inovação  (Programa 

Institucional  de  Bolsas  em  Desenvolvimento  Tecnológico  e  Inovação  -  PIBITI).  O 

evento  coloca-se  como  um  instrumento  de  divulgação  da  Iniciação  Científica  e 

Tecnológica, fomentando o compromisso efetivo da UFPI com a pesquisa científica.

O indicador de sucesso destes programas é o número de resumos expandidos que 

apresentou um crescimento de 26,8% de 2009 a 2011, revelando um maior interesse 

dos estudantes da UFPI pela pesquisa. 

Destaca-se  a  segunda  edição  do  Seminário  de  Iniciação  em  Desenvolvimento 

Tecnológico  e  Inovação  dando  visibilidade  às  práticas  de  pesquisa  na  área 

tecnológica,  diminuindo  a  distância  entre  o  conhecimento  que  é  produzido  na 

academia e o setor produtivo.   

O  Prêmio  Destaque  da  Iniciação  Científica  na  UFPI  2010  é  concedido  aos  três 

melhores  trabalhos  por  grande área de conhecimento  (Ciências  da Vida,  Ciências 

Humanas e Sociais, Letras e Artes, Ciências Exatas, da Terra e Engenharias) a partir 

das análises  dos Comitês Interno e Externo.  Este último formado por  bolsistas  de 

produtividade de pesquisa do CNPq. 

O Prêmio Destaque da Iniciação Tecnológica e Inovação na UFPI 2010 foi concedido 

aos três trabalhos que apresentaram o maior  potencial  tecnológico dentro de suas 

áreas de atuação, estimulando a formação de recursos humanos capacitados,  que 

poderão no futuro dedicar-se ao fortalecimento da inovação nas empresas no país. 

Os  Prêmios  colocam-se  como  instrumentos  de  valorização  dos  nossos  jovens 

pesquisadores.  Os agraciados participarão da Jornada de Iniciação Científica, durante 

a Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).   

Agradecimentos  se  fazem  necessários  aos  técnicos  da  PRPPG  que  tem 

permanentemente contribuído para realização anual deste evento, à Coordenação de 

Comunicação Social, e registramos o compromisso e competência dos membros dos 

Comitês Institucionais do PIBIC, PIBITI e ICV e consultores ad hoc.
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