EDITORIAL
Cultura e instituições escolares

Em 2015, as Faculdades Integradas do Brasil
foram reconhecidas como Centro Universitário,
mais um passo na consolidação de um processo
seguro, refletido e cuidadoso de constituição de
uma Universidade. O país tem pressa, está em
construção, apenas 12% da população concluiu
um curso superior, são grandes as necessidades
de ensino, pesquisa e extensão; colaborar nesta
empreitada é motivo de orgulho.

Ciente de que a cultura nasce dos povos, de que
as crenças e tradições a originam, mas que esta
apenas se perpetua nos processos que a organizam
e estratificam, o UniBrasil presta também
homenagem às Academias, Arcadas, Bibliotecas,
Mosteiros, antecessores das instituições de
ensino que cumpriram sua missão de preservar,
desenvolver e propagar o conhecimento e a cultura,
às vezes com grande risco e contra o status quo.

Este ano marcou também os 15 anos da
instituição que, ainda jovem, já manifesta sua
profunda vocação para a qualidade na formação
de seus egressos, com a excelência de sua
estrutura e o compromisso com o futuro e
o longo prazo: instituições de ensino não
são aventuras e não admitem voluntarismos.
A gratidão a todos os que contribuíram e
contribuem para atingir o objetivo de entregar
ao mundo do trabalho cidadãos éticos e com
boa formação profissional é manifesta pela
homenagem a alguns deles, professores e
funcionários, presentes desde o primeiro dia
de aula, e com cuja lealdade e competência a
instituição sempre pode contar.

No entanto, em países como o Brasil, costuma ser
através da escola o acesso do estudante à cultura e
à universalização de todo conhecimento, em parte
pelas dificuldades estruturais de alfabetização em
massa, que torna a família muitas vezes deficitária
neste sentido, e também pelo exercício de
autonomia e desenvolvimento pessoal propiciado
pelo sistema educativo.
O UniBrasil Centro Universitário reafirma
o compromisso com a cultura que sempre
caracterizou a instituição, e neste quinto número
da Revista Expressão presta contas de algumas
de suas muitas realizações durante este ano tão
importante de sua existência.

Wanda Camargo – Conselho Editorial da Revista Expressão.
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