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 APRESENTAÇÃO  

 
As Faculdades Integradas ASMEC de Ouro Fino realiza, em 15 a 18 de 

Outubro de 2012, a sua III Jornada de Iniciação Científica e X Semana do 

Conhecimento, além da comemoração dos 40 anos de sua fundação. 

Os eventos científicos constituem-se de fonte essencial na busca de novos 

saberes, sua finalidade é reunião estudantes e profissionais sejam da mesma área ou 

não para troca e transmissão de conhecimentos de interesse doa participantes. 

Os eventos científicos assumem um importante papel para o processo de 

comunicação científica, na medida em que a transmissão de ideias e pensamentos 

chega mais rápido ao conhecimento da comunidade científica do que veiculadas pelos 

meios normais de comunicação. 

Outra proposta dada aos eventos científicos são a de disponibilização de 

informações de interesse de maneira atualizada, facilitado a comunicação e trocas  

entre pesquisadores. 

Ao completar 40 anos de idade dedicados integralmente ao ensino a III 

Jornada Científica e X Semana do Conhecimento, das Faculdades Integradas Asmec 

de Ouro Fino, vem apresentar seu compromisso com a educação, ciência e cultura, 

onde apenas não se forma profissionais e sim cidadãos pensantes e atuantes na 

sociedade.  
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Editorial  

Com a evolução na área científica, o conhecimento se expandiu gerando novas 

probabilidades em todas as áreas na qual houve propósito de estudo.  

Sempre acreditamos que mais do que oferecer o conhecimento é instigar o 

aluno a buscá-lo pelas suas próprias mãos, onde por meio seu próprio ele achará 

algumas respostas. A orientação de mestres vem apenas quando algumas questões 

não estão claras, ou seja, o professor é um facilitador de conhecimento, mas 

principalmente um indicador do caminho a ser seguido em busca do saber.  

O grande desafio encontrado pelas Universidades hoje em dia é formar 

indivíduos que são capazes de não só buscar o conhecimento, mas também saber 

utilizá-lo. Ao passo, que no passado o importante era apenas o domínio do 

conhecimento, o profissional desta nova era  deve saber buscar o conhecimento 

pertinente e, quando não disponível, saber encontrar, ele próprio, as respostas por 

meio de pesquisa. Por isso o incentivo a pesquisa e a iniciação científica são tão 

difundidos nas Faculdades Integradas ASMEC, visando sempre transformar nossos 

alunos em pesquisadores do próprio conhecimento. 

A Semana de Iniciação Científica faz parte do esforço de valorização desta 

atividade, porque dá ao aluno a oportunidade de expor o seu trabalho aos demais 

membros da comunidade universitária. A participação de todos, com críticas e 

sugestões aos trabalhos apresentados, representa uma grande contribuição à 

formação de nossos alunos. 
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