
A Semana de Iniciação Científica tem o objetivo de proporcionar uma 

oportunidade de formação científica aos alunos em graduação, visando despertar 

a importância para as atividades de pesquisa e extensão com ampla divulgação 

para a comunidade acadêmica, científica e em geral, com reflexões e debates 

que buscam, essencialmente, compreender o comportamento da sociedade 

diante de fatores sociais, políticos, econômicos e culturais que promovem seu 

desenvolvimento e bem estar. 

Pensando na temática, a FJN convidou Rossandro Klinjey, psicólogo clínico, 

escritor e palestrante. Fenômeno na web com seus vídeos na plataforma digital 

YouTube, tem mais de 100 mil seguidores nas redes sociais e constantemente é 

convidado para o programa Encontro com Fátima Bernardes na Rede Globo de 

Televisão, ele esteve presente, no dia 25, no Centro de Eventos do Cariri, com a 

palestra de abertura. O palestrante falou a respeito das crises ética e política no 

Brasil, dando ênfase ao tema da SIC, citando exemplos cotidianos relacionados. 

“O nosso problema é que a gente se compara com países como a Suíça. Nós 

temos que nos comparar com aqueles que são semelhantes, pois as realidades 

democráticas se parecem”, afirmou. Além disso, Rossandro focou na importância 

dos professores para o ensino e o repasse de conhecimento. “Estudar eu nunca 

gostei e nem gosto, mas é o conhecimento que me dá tudo que eu tenho.” 

O evento, mais uma vez, proporcionou significativas oportunidades de troca de 

experiências e informações entre profissionais, estudantes, pesquisadores, IES, 

órgãos colegiados e a comunidade, articulando o processo de ensino-

aprendizagem por meio do desenvolvimento de atividades de capacitação, todas 

focadas no relevo em que situamos as inovações que emergem de conteúdos 

científicos e tecnológicos, à disposição do desenvolvimento regional, através do 

empreendedorismo tão candente no perfil de sua gente. 

Ao todo, foram mais de 800 inscritos e apresentados 529 trabalhos, nas 

modalidades pôster e oral, incluindo a categoria de Ensino Médio. “A temática foi 

pensada considerando o momento em que vivemos. Estamos muito felizes com a 

realização e adesão de todo o público inscrito. Devemos dar uma ênfase 

particular ao fato de que a iniciação científica exerce um treinamento dos nossos 

futuros profissionais nos campos da ética e da política. Estima-se que o resultado 



da Semana de Iniciação Científica da FJN será importante para a concessão de 

bolsas científicas na nossa instituição”, agradeceu a diretora acadêmica da 

Faculdade e organizadora da SIC, Milana Drumond 

 


