Editorial

A prática da pesquisa na universidade é um dos alicerces que integra a produção do conhecimento
estabelecendo uma conexão entre os alunos da graduação com os projetos dos docentes da graduação e
pós-graduação.
No âmbito da Universidade Tuiuti do Paraná, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão
é responsável, juntamente a Coordenadoria de Pesquisa, Iniciação Científica e Editoração Científica, pelas
pesquisas desenvolvidas na instituição.
Aqui, nesta edição especial da revista Tuiuti: Ciência e Cultura, apresentamos o resultado do 24º
Seminário de Pesquisa e 19º Seminário de Iniciação Cientifica. O Evento tem como proposta divulgar os
resultados das pesquisas e dos trabalhos de iniciação científica de pesquisadores da Universidade Tuiuti
do Paraná e da comunidade científica externa. Além disso, o evento cria um espaço para a discussão e
aprofundamento na área de Ciência, Tecnologia e Inovação e para o aperfeiçoamento das linhas de pesquisa
e das atividades desenvolvidas dentro dos grupos de pesquisa.
Os Seminários contaram com a participação de professores-pesquisadores, alunos de Iniciação
Científica, discentes da pós-graduação stricto e lato sensu da universidade e do público externo em geral,
contabilizando 1.085 participantes.
Nessa edição, os trabalhos englobam diferentes áreas do conhecimento, contando com a
participação dos quatro Programas de Pós-graduação Strico sensu, Comunicação e Linguagens, Distúrbios
da Comunicação, Educação, Psicologia e vinte e três cursos de graduação: Agronomia, Biomedicina, Ciência
da Computação, Design, Direito, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, Estética
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e Cosmética, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Fotografia, História, Jornalismo, Medicina Veterinária,
Nutrição, Odontologia, Pedagogia, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Tecnologia em Pilotagem
Profissional de Aeronaves, Tecnologia em Radiologia.
A organização contou com a Comissão Organizadora composta pelos professores: Dra. Ana Maria
de Souza Melech, Dra. Fausto dos Santos Amaral Filho, Dr. Geraldo Magela Pieroni, Dra. Gislei Mocelin
Polli, Dra. Josélia Schwanka Salomé, Dra. Rita de Cássia Tonocchi.
Parabéns, a todos pelo ótimo trabalho! Aos leitores, que a leitura seja de muitas reflexões e
inquietações!

Josélia Schwanka Salomé
Fernando Artur de Souza
Editores da Revista
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