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N

os dias de hoje, não existe mais a possibilidade de se desvincular o Ensino, da
Pesquisa Científica e da Extensão. Uma Instituição de Ensino Superior só pode ser
denominada Universidade, se tiver a pesquisa institucionalizada. O que significa
dizer que, necessariamente, a Instituição tem programas de Pós-Graduação Stricto
Sensu. Esses programas compreendem o Mestrado e o Doutorado, abertos a candidatos
diplomados em cursos superiores de graduação. Não menos importantes, mas classificados
como “não restritos”, são os cursos de Pós Graduação Lato Sensu, também conhecidos
como cursos de Especialização ou MBA (Master Business Administration) e os Cursos ou
Programas de Extensão. A Extensão articula a Universidade com a Sociedade, por meio da
troca de saberes acadêmicos e populares; portanto, está intimamente ligada ao ensino
e à pesquisa. Sendo assim, uma verdadeira Universidade só poderá existir se estiver
suportada por estes três pilares: o Ensino, a Pesquisa e a Extensão. No entanto, se, além
desses pilares que dão o suporte, a produção do conhecimento não estiver pautada na
ética, nada fará sentido e, talvez, seja melhor não exercê-la.
Baseada nessas premissas, a Universidade não pode deixar de incentivar e
promover os encontros científicos, envolvendo os seus funcionários, corpo docente e
corpo discente. São esses encontros os responsáveis pela disseminação do conhecimento
e desempenham, ao mesmo tempo, o papel fundamental pela aproximação da sociedade
com a comunidade científica, contribuindo, de forma significativa, para o desenvolvimento
social, não só do local onde a Instituição está inserida, mas de todo o seu entorno, nas
mais diversas áreas do conhecimento.
A Revista de Estudos Universitários, nesta Edição Especial, pautada no lema “A
ética na produção do conhecimento”, apresenta os trabalhos premiados no 13º Encontro
de Pesquisadores e Iniciação Científica e 8º Encontro de Extensão da Uniso. Os trabalhos,
de altíssima qualidade, escolhidos para fazerem parte desta edição, abrangem as mais
diversas áreas do conhecimento e, com certeza, para muitos dos participantes, significa
o ingresso no maravilhoso mundo da pesquisa científica, um exercício de cidadania.
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