MENSAGEM DO EDITOR CHEFE
Caro leitor,
Apresentar ao público um novo trabalho é um momento sempre carregado de grande
expectativa, especialmente quando esse trabalho se constitui na décima edição da Revista
REUNI, a Revista Eletrônica do Centro Universitário de Jales – UNIJALES. Chegar a esses
dígitos tem, para nós, um sabor muito especial, haja vista que são 10 edições que simbolizam a
somatória de esforços e a superação de barreiras inerentes ao desenvolvimento de pesquisa em
nosso país. Mas, antes de tudo, significa a continuidade de um projeto que vem solidificando e
consolidando a tradição da nossa produção acadêmica.
Neste sentido, nas páginas que compõem a Reuni, o leitor encontrará muito mais que
artigos sobre temáticas diversas, encontrará o processo de um produto envolto em lutas e
desafios de um grupo comprometido com a qualidade do ensino superior. Encontrará, também,
a expressão do desejo de proporcionar uma contribuição singular para o desenvolvimento
científico e de aprimoramento das dimensões do saber.
Cabe ressaltar que os responsáveis por esta Revista não mediram esforços para trazer
uma leitura enriquecedora e conectada aos interesses da sociedade contemporânea, conforme
poderá ser conferido nas próximas páginas.
Desse modo, mais uma vez a tradição da pesquisa se juntou aos persistentes esforços
para valorizar a produção acadêmica nos seus mais variados aspectos, ressaltando o
comprometimento e a vontade de oferecer um trabalho capaz de deixar um legado significativo
para o futuro.
Dando sequência a um processo de renovação e melhorias, a REUNI continua
incorporando o aperfeiçoamento tanto técnico, como de conteúdo, focado sempre no caminho
da excelência acadêmica.
Sendo assim, sob a supervisão do professor Alessandro Henrique Cavichia Dias e
ancorada nos trabalhos do Núcleo de Estudos Acadêmicos (NEA), a Diretoria de Pósgraduação, Pesquisa e Extensão dá sequência ao programa de fomento à pesquisa, cuja
publicação desta edição da REUNI brinda mais um tempo de grandes realizações na produção
acadêmico/científica de docentes e discentes do UNIJALES.
Boa leitura!
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