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A revisão de literatura compõe leituras exploratórias, na busca de materiais escritos, como 

livros, artigos, dissertações, monografias, ilustrando conceitos sobre o assunto abordado, com 

o propósito de complementar o embasamento teórico, desencadeando uma série de 

procedimentos metodológicos dos documentos que possam interessar ao tema discutido, 

facilitando assim na formação acadêmica. A revisão de literatura utilizada no Seminário de 

Investigação e Prática de Iniciação Científica (SIPIC) desenvolve um senso critico mais 

amplo nos estudantes da Faculdade Maria Milza (FAMAM). Nesse contexto o objetivo geral 

do SIPIC do 2º semestre é efetivar buscas aprofundadasde discussões acerca da temática 

desenvolvida com foco na formação do conhecimento para a contextualização da revisão de 

literatura sobre o tema proposto, utilizando-se de métodos para uma seleção minuciosa em 

diferentes etapas. Na primeira etapa foi selecionado o macro tema empreendedorismo e com o 

auxílio do orientador especificou-se Empreendedorismo feminino como tema central. 

Posteriormente, o grupo definiu três sub tópicos: Empreendedorismo, Empreendedorismo 

feminino e o conflito trabalho-família.Na terceira etapa houve um processo de definição dos 

autores, e em seguida a produção da redação. Na ultima etapa o processo descrito acima será 

apresentado na modalidade oral para uma banca avaliadora. Para a construção do diálogo 

conceitual e contextualizado, foram selecionados autores renomados, com discussão da 

temática proposta, entre eles destaca-se: Chiavenato, Rivanda Meira Teixeira, Lea Cristina 

Silva Bomfim, Michelle de Castro Carrijo, Sara Regina Rizza Ferreira. O Seminário 

Interdisciplinar de Investigação Científica, caracteriza-se como uma excelente oportunidade 

para desenvolvimento da prática acadêmica, além de proporcionar um contato mais próximo 

com a pesquisa científica. Desse modo acredita-se que a atividade contribua diretamente com 

a formação do conhecimento dos estudantes. 
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