MENSAGEM DO EDITOR CHEFE

Caro leitor,
O ano de 2020 foi, sem dúvida, marcado pelo imprevisível e pelo imponderável. A
esperança na ciência, bem como sua negação esteve no centro dos debates. Sem muita clareza sobre
os rumos da humanidade, nossos intelectuais deverão enfrentar os desafios de analisar um ano que
mal começou, e, que talvez entre para história como aquele que nunca terminou, carregado de lições
e inquietações que assombraram o planeta. Em 2020, o tempo do calendário, de algum modo, foi
suspenso, a rotina de trabalho e de estudos entraram em colapso. As vicissitudes trazidas pela
quarentena mundial demandaram esforços linguísticos para que se pudessem compreender o
incompreensível. Expressões como reinvenção e “novo normal” invadiram jornais e revistas como
clichês significativos de esperança e ressignificação. Desse modo, num contexto de virilizações, o
vírus real da família corona nos reapresentou a internet e seus usos, até então pouco aproveitados.
Mergulhados no calendário da incerteza, especialmente, a partir do mês de março, muitas palavras,
como se pode notar, neste texto, ganharam a constante companhia do prefixo “re”.
Neste sentido, empurrados pela dramática situação da saúde pública mundial, fomos
obrigados a nos reprogramar. Enfrentamos o incômodo distanciamento social usufruindo dos
avanços tecnológicos, e, desse modo, ressignificamos a nossa aula, a nossa pesquisa e a nosso modo
de produzir. Conseguimos criar espaços virtuais para compensar o que antes era feito olho no olho.
Assim, ensino, pesquisa e extensão puderam colocar em prática teorias de inovação que antes eram
apenas promessa. Forjado pela pandemia, imprimimos uma nova revolução digital.
Como prova da nossa capacidade de produção acadêmica, por via remota, apresentamos a
décima primeira edição da Revista REUNI, a Revista Eletrônica do Centro Universitário de Jales –
UNIJALES. Superamos uma década de produção e de socialização do conhecimento. Mantemos a
missão de uma Instituição de Ensino Superior que é contribuir com o avanço da Ciência e com o
desenvolvimento humano.
Sendo assim, a Diretoria de Pós-graduação, 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.
Conforme sempre procuro ressaltar, mais uma vez a tradição da pesquisa se juntou aos
persistentes esforços para valorizar a produção acadêmica nos seus mais variados aspectos, com o
compromisso e a vontade de oferecer um trabalho capaz de deixar um legado significativo para o
futuro.
Boa leitura!
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