ALUNOS DO UNIFIA PARTICIPAM NOVAMENTE DO
CONGRESSO NACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (CONIC)
O Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior (SEMESP) realiza, desde 2001,
o Congresso Nacional de Iniciação Científica (CONIC), que tem como objetivo estimular
o desenvolvimento intelectual dos alunos do Ensino Superior e promover o contato com
a pesquisa científica desde o início da vida acadêmica.
No dia 25 de Novembro de 2017, 22 alunos do Centro Universitário Amparense
(Unifia), incluindo os cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Ads),
Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Gestão da Qualidade,
Nutrição e Química Industrial, apresentaram trabalhos no 17° Congresso Nacional de
Iniciação Científica (Conic), em forma de pôster ou como apresentação oral.
Os alunos participantes tiveram total apoio do Unifia, que sempre incentiva muito
as atividades que aproximam os alunos da ciência e os preparam melhor para o
mercado de trabalho.
A direção do Unifia e os coordenadores dos cursos participantes parabenizam a
todos os alunos pelo empenho e dedicação!
Depoimento do aluno Paulo
Roberto Machado Junior
(4°P de Ads):
“A experiência de ter participado do
CONIC 2017 pra mim foi incrível, pois
ali pudemos compartilhar não só
experiências de projetos como também
conhecimentos obtidos durante todo o
decorrer da caminhada acadêmica. Ter
participado do CONIC será de grande
peso para meu currículo, pois poderei
levar experiências trocadas e obtidas
durante o acontecimento do evento”.
Apresentação oral

Depoimento da aluna Sílvia Caroline Batista
(6°P de Biomedicina):
“A aprovação no CONIC 2017 me proporcionou
novas experiências e aprendizados, visto que realizei
minha primeira iniciação científica. Sendo assim,
aprendi na prática todos os processos da área de
microbiologia clínica e evolui na constituição de
artigos científicos. A apresentação em banner
também contará como grande aprendizado, visto
que aprendi ainda mais sobre o assunto estudado a
fim de explicar minuciosamente o mesmo. Ressaltase a disposição e disponibilidade dos professores do
Centro Universitário Amparense Unifia em orientar a
realização de projetos como esse”.

Depoimento da aluna Joice Ribeiro Batista
(4°P de Nutrição):
“A aprovação no CONIC foi de extrema importância
para mim, pois é um evento que traz muito
conhecimento
científico, aprimorando
tanto
a
carreira acadêmica, quanto a profissional! Foi uma
experiência sensacional!”.

