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A Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) e a Escola Superior de Educação 

Física de Jundiaí (ESEFJ) contribuem para formação de profissionais da área da 

Saúde, na região de Jundiaí-SP, há mais de 40 anos. Em agosto deste ano, de forma 

inédita, as duas Instituições compartilharam a produção de conhecimento dos 

respectivos Programas de Iniciação Científica no Fórum PIBIC (Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica) “Prof. Dr. Fernando A. M. Claret 

Alcadipani”. De fato, estamos em comemoração pelo aumento das nossas cotas de 

Bolsas de Pesquisa do PIBIC pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico (CNPq), pelo sucesso do PIBIC Júnior da FMJ com alunos do Colégio 

Degraus de Jundiaí, entre outras conquistas de ambas as Instituições de Ensino 

Superior, que são autarquias municipais. Acreditamos que esta parceria Institucional 

foi um fator importante para a obtenção desses resultados e além disso acreditamos ter 

contribuído para destacar Jundiaí no cenário educacional nacional. Lembramos que o 

PIBIC é um programa voltado para o desenvolvimento do pensamento científico e 

iniciação à pesquisa de estudantes de graduação, visando: a) contribuir para a 

formação de recursos humanos para a pesquisa; b) contribuir para a formação 

científica de recursos humanos que se dedicarão a qualquer atividade profissional; c) 

contribuir para reduzir o tempo médio de permanência dos alunos na pós-graduação. 

Nesse sentido, é com muita satisfação que apresentamos os projetos de Iniciação 

Científica dos bolsistas da FMJ, ESEFJ e Colégio Degraus. Por fim, a qualidade dos 

resumos dessa publicação, fruto da dedicação, seriedade e compromisso dos bolsistas 

e orientadores representa a síntese do esforço das pessoas envolvidas nos Programas 

de Iniciação Científica da FMJ e ESEFJ. 

Prof. Dr. Marcelo Conte - Coordenador Institucional de Pesquisa - ESEFJ. 
Prof. Dr. Eduardo José Caldeira  - Coordenador do PIBIC da FMJ.
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