REUNI (2022), Edição XII 54-69
2022, Revista Científica do Centro Universitário de Jales (Unijales), ISSN: 1980-8925
http://www.unijales.edu.br/reuni

MENSAGEM DO EDITOR-CHEFE
Caro leitor,
Ainda impactados pelas mudanças impostas pela pandemia, percorremos o ano de 2021
e encontramos 2022 ancorados em grandes esforços e nas superações de cenários que oscilaram
entre o medo, a angústia e a perseverança por dias melhores. A penumbra das novas ondas de
contágios e suas variantes teve como contraste a luz lançada pela ciência, emanada de centros
de pesquisas por todo o planeta, trouxe vacinas e fortaleceu nossa esperança. Mas, sobretudo,
reforçou a necessidade de continuarmos na luta em favor da pesquisa acadêmica. Em 2020,
escrevi que nossos intelectuais deveriam enfrentar os desafios de analisar um ano que mal
começou e, talvez, entrasse para história como aquele que nunca terminou, carregado de lições
e inquietações que assombraram o planeta. Passado mais de um ano vivemos tempos de
otimismo e cautela. O retorno às atividades práticas foi imperativo, mas nos familiarizamos
com outros modos de aprendizado, buscando proteger nossa saúde.
A realidade mostrou que a ciência não terá tarefa fácil, seja para combater variantes do
vírus ou para entender as variantes que o comportamento humano expõe a cada dia. Neste
sentido, tanto as ciências médicas, como as sociais terão ainda enormes desafios pela frente.
E, neste mundo em transe, seguimos nossa batalha. Seguimos unindo esforços. Desse
modo, o programa de Iniciação Científica do UNIJALES manteve a política de incentivo à
pesquisa, com os ajustes necessário, contudo, cumprindo rigorosamente o cronograma de
atividades. Entendemos que, apesar das turbulências, celebrar a vida e tudo que contribui para
sua preservação deve ser buscado.
Cabe ao Ensino Superior a missão de formar pessoas capacitadas para nos libertar do
senso comum e promover o espírito crítico, dotados de condições para discernir conhecimento
científico das assombrações dogmáticas. Neste sentido, visando a produção que ora
disponibilizamos, o Programa de Iniciação Científica da UNIJALES (PIC), vinculado à
Diretoria de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão, promoveu o IV Fórum Científico, “Respeitar
a Ciência é Respeitar a Vida” (11 e 12 de agosto), bem como a XIV Jornada de Iniciação
Científica, no final do ano letivo. O Fórum foi resultado da preocupação em se construir uma
reflexão sobre os desafios da pesquisa e de preparar o jovem pesquisador, objetivando dialogar
com as diversas áreas do conhecimento e, ao mesmo tempo, debater amplamente os desafios de
se fazer pesquisa na conjuntura atual. Já a XIV Jornada de Iniciação Científica da UNIJALES,
intitulada “Ciência on-line e os novos e velhos desafios”. Com convidados do Brasil e do
exterior, a jornada foi, sem dúvida, um momento muito especial para pensar a importância da
ciência e apresentar a produção científica do Centro Universitário de Jales.
Esta foi parte da trajetória que nos trouxe à décima segunda edição da Revista REUNI,
a Revista Eletrônica do Centro Universitário de Jales – UNIJALES. Assim sendo, 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 enfrentamentos e realizações na
produção acadêmica científica de docentes e discentes do UNIJALES. Volto a ressaltar que,
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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