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A transformação em Centro Universitário das antigas unidades operacionais,
Faculdade de Direito de Campos, Faculdade de Filosofia de Campos e Faculdade de
Odontologia de Campos, ocorrida em 2004, deu novo enfoque ao processo do incentivo à
investigação científica, pela problematização das novas e frequentes demandas da
sociedade, que exigem mais que o ensino convencional para a capacitação do egresso
na atuação junto à sociedade globalizada do século XXI.
Às iniciativas isoladas das faculdades somou-se a participação da Fundação
Cultural de Campos e a busca de financiamento externo, pela submissão de projetos de
pesquisa às agências de fomento. Desta forma, a demanda institucional por meio dos
Programas Institucionais de Iniciação Científica vem abrindo novos caminhos e
propiciando ao UNIFLU novas vertentes de atuação na IC.
A pesquisa possibilita a ampliação de horizontes na formação dos estudantes. A
capacitação do docente pela renovação de novas descobertas garante a adequação do
ensino às novas demandas científicas e tecnológicas. O UNIFLU tem procurado despertar
a vocação científica e incentivar novos talentos dentre os alunos por meio do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica PIBIC, pela concessão anual de bolsas de
IC para os melhores projetos de pesquisa.
O financiamento externo, pela submissão de projetos de pesquisa à Plataforma
Integrada Carlos Chagas do CNPq e à FAPERJ tem recebido incentivo institucional cada
vez maior por parte da IES.
Todas as pesquisas desenvolvidas com seres humanos e ou com os seus dados
são acompanhadas pelo Comitê de Ética em Pesquisa, que tem relação autônoma em
relação ao UNIFLU, consolidando a relação de independência desta instância de ética em

pesquisa conforme preconiza a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa com Seres
Humanos CONEP do Ministério da Saúde.
A procura pela promoção do compartilhamento da ciência é dada pelos acordos de
cooperação com outras IES, como a Universidade Norte Fluminense Darcy Ribeiro e o
Hospital-Escola Álvaro Alvim.
A participação de estudantes nos grupos de pesquisa propicia a oportunidade de
consolidar o aprendizado obtido e favorece o espírito da busca, que caracteriza a
pesquisa. Fortalece o trabalho em equipe, nas quais podem ser observadas
características interessantes que vão além dos resultados da pesquisa propriamente dita,
como o entusiasmo renovado pelo ensino e pela extensão. A contribuição para a formação
de quadros para a pesquisa, o despertamento do interesse para a continuidade dos
estudos na pós-graduação e o embasamento para as atividades de extensão podem ser
citados como objetivos alcançados.
Os grupos de pesquisa em atividade no UNIFLU podem ser visualizados nesta
captura de tela do CNPq Fig. 1, e as linhas de IC a eles associadas, detalhadas nos tópicos
específicos do campo PESQUISA E EXTENSÃO.

Figura 1 Grupos de pesquisa UNIFLU CNPq. Disponível em http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/home.jsf Acesso
em 04/05/2018.

