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APRESENTAÇÃO  
As Faculdades Integradas ASMEC de Ouro Fino realiza de 07 a 10 
de Outubro de 2013, a sua IV Jornada de Iniciação Científica e XI 
Semana do Conhecimento, com o objetivo de estimular a produção 
científica e o envolvimento de professores e alunos na busca de 
novos saberes, estimulando a interação entre os membros da nossa 
instituição com demais membros da comunidade.  
 
Além disso, os eventos científicos assumem um papel importante 
na divulgação dos saberes científicos, e possibilitam que a 
sociedade como um todo se aproxime da produção do 
conhecimento científico, papel importante exercido pelas 
instituições de ensino superior e pesquisa, e porque não, se 
identifique com ele de forma a torna-lo justificado. 
 
Mesmo que seja apenas para efeito de divulgação, tais eventos 
ainda estimulam a interação entre a instituição de ensino superior e 
a comunidade na qual ela está inserida, promovendo trocas de 
experiências e acolhendo sugestões feitas pela própria 
comunidade. 
 
As Faculdades Integradas Asmec – Ouro Fino, com mais de 40 
anos de existência, confirma seu compromisso com a educação, 
ciência e cultura, visando a formação de profissionais altamente 
qualificados e que ainda estão aptos a atuar na sociedade como 
cidadãos autônomos e cientes de suas responsabilidades na 
construção de um lugar melhor para se viver.  
 
 
Maria Cristina Pinto 
Coordenadora 
Científica 
  



 

Editorial  
 
Todo trabalho científico demanda um alto grau de orientação e 
disciplina. A recompensa por esse trabalho é a formação de 
profissionais aptos a enxergar o mundo de uma forma única, 
ordenando o conhecimento e tornando possível o levantamento 
sistematizado dos problemas e estimulando o planejamento 
adequado para sua solução. Além disso, desenvolve nos 
profissionais envolvidos a capacidade de fazer perguntas sobre o 
meio em que vive, e de criar mecanismos para respondê-las.  
 
O incentivo a essas atividades é oferecido nas Faculdades 
Integradas Asmec de Ouro Fino pela institucionalização das 
Jornadas Científicas, na IV edição, que será realizada entre 07 e 10 
de outubro de 2013, durante a Semana de Conhecimento. Nesse 
período, as atividades de classe dos alunos e professores são 
interrompidas, e os trabalhos são expostos para a comunidade 
acadêmica e do entorno. 
 
É um pequeno passo, mas importante para a inserção de nossos 
alunos no meio científico, e certamente gratificante, já que as 
avaliações ao longo do tempo mostram como esse trabalho tem 
acrescentado na formação do aluno e na sua valorização como 
profissional.  
 
 
Rebecca Rodrigues Moraes 
Editora Científica 
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Endereço eletrônico: educacaofisica@asmec.br ou 
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