EDITORIAL

Neste número especial de 2019, apresentamos o caderno de resumos do XXII Seminário
de Pesquisa e XVII Seminário de Iniciação Científica que tem como temática central a Pesquisa
na Graduação e Pós-Graduação, realizada na Universidade Tuiuti do Paraná nos dias 13 e 14 de
setembro de 2018.
A realização destes seminários tem como objetivo divulgar os resultados das pesquisas e dos
trabalhos de iniciação científica de professores-pesquisadores e alunos da Universidade Tuiuti do
Paraná – UTP e da comunidade científica externa. Por ser aberto ao público em geral, esta ação se
reveste de importância pelo fato de ser dedicada a apresentar as pesquisa realizadas no âmbito dos
cursos de graduação e pós-graduação desta universidade, contando com professores e alunos de
outras instituições, seja nas mesas apresentando os trabalhos ou participando como ouvintes nas
discussões.
Este evento foi concebido para dois momentos que se interrelacionam. O primeiro dedicado
ao debate de temas penitentes à pesquisa, através de palestras proferias por professores convidados,
tendo com tema A dimensão Ética na investigação científica, com o prof. Dr. Fausto dos Santos
Amaral Filho, Velhice em Foco, profªs. Drª. Giselle Massi e Drª. Ana Cristina Guarinello,
Internacionalização: oportunidade de interculturalidade e inúmeras trocas entre pesquisadores,
com o prof. Rodolfo Enrique Perdomo Freitas.
O segundo momento foi dedicado a apresentação dos resultados das pesquisas em andamento
ou concluídas, vinculadas aos professores pesquisadores, alunos e convidados nas mesas constituídas
e pôsteres.
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A partir das discussões feitas no evento, constatamos que há muito trabalho a ser feito
nas diversas áreas e, nesse sentido, a prática da pesquisa torna-se fundamental para dar a temática
da pesquisa maior visibilidade e conferir importância ao ato de pesquisar e, desta maneira, cabe
ressaltar que este evento é o resultado do esforço coletivo dos pesquisadores e dos envolvidos na
realização.
É da produção científica que ampliamos os focos do saber, e nesse sentido, a pesquisa
encontra na Universidade, através das atividades de ensino, pesquisa e extensão, o ambiente propício
para seu desenvolvimento.
Boa leitura!
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