MENSAGEM DO EDITOR-CHEFE
Caro leitor,
É com muita satisfação e alegria que apresentamos a nona edição da Revista
Eletrônica do Centro Universitário de Jales - UNIJALES (REUNI). Destaco que esta é uma
edição muito especial. Especial não apenas por traduzir o esforço de todos que se envolveram
para que tivéssemos o resultado que poderá ser conferido nas próximas páginas. Mas, especial
porque se insere numa tradição de pesquisa forjada com persistência e luta para valorizar a
produção acadêmica nos seus mais variados aspectos. Especial na inovação técnica, e,
sobretudo, na qualidade dos artigos e competência de seus colaboradores. Esta edição é, antes
de tudo, a marca de um esforço coletivo.
A REUNI atual incorpora um importante momento do UNIJALES no caminho da
excelência acadêmica, como a criação do Núcleo de Estudos Acadêmicos (NEA) liderado
pelos professores Adriana Juliano Mendes de Campos, Alessandro Henrique Cavichia Dias e
Jéssika Viviani Okumura. Tais líderes receberam a missão de fomentar o trabalho em suas
respectivas áreas, articulando-o aos grupos de estudos e ao Programa de Iniciação Científica
(PIC). Desse modo, solidifica-se a missão do UNIJALES em trabalhar efetivamente o tripé
ensino, pesquisa e extensão.
A realização, no mês de maio, do I Fórum Científico, deu início ao propósito de
expandir os horizontes da produção acadêmico/científica e proporcionou um caminho mais
assertivo aos jovens que iniciaram suas atividades de pesquisa, bem como, estimulou os
docentes da instituição a intensificarem suas publicações. Fruto de uma larga experiência
concebida pela Jornada de Iniciação Científica, que ocorre desde 2007, o Fórum Científico é
exemplo dessa nova etapa, fortalecendo o espaço de reflexão da pesquisa desenvolvida na
instituição. Esse movimento criado com a implantação do NEA, sem dúvida impulsionou a
maior parte da produção desta edição.
Assim, visando a novas conquistas no terreno da produção acadêmico/científica, a
Diretoria de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão coloca em prática um amplo programa de
fomento à pesquisa, ancorado na criação do NEA, cuja publicação desta edição da REUNI é o
maior indicativo desse novo tempo na produção acadêmico/científica tanto docente, quanto
discente do UNIJALES.
Boa leitura!
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