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EDITORIAL 
 

NOVAS PERSPECTIVAS: O CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAPIRA – UNIESI 
 

William Antonio Zacarioto, Joaquim M. F. Antunes Neto 
 

 Uma instituição de ensino superior organiza-se a partir de sua missão e valores, 
buscando dinamizar todo um projeto de planificação, assegurando eficiência e eficácia 
nos conteúdos e processos. Por não se tratar de uma tarefa isolada, o desenvolvimento 
institucional requer uma operação participativa dos componentes ativos do sistema, 
que são as pessoas. Com isso, há um esforço conjugado para a melhoria organizacional, 
gerando um clima de confiança e de valorização da capacidade criativa, tanto de seus 
dirigentes como de seus colaboradores. 
 O Instituto de Ensino Superior de Itapira – IESI passou, ao longo dos anos, por 
profundas renovações e atualizações, implicando em transformações contínuas dos 
conhecimentos e saberes. Por meio de uma gestão eficiente, no campo diretivo e 
pedagógico, no ano de 2018 o IESI passou para o status de Centro Universitário: o Centro 
Universitário de Itapira – UNIESI. 
 As transformações foram possíveis em virtude de um planejamento reflexivo 
referenciado nos Planos de Desenvolvimento Institucional e em todos os Projetos 
Pedagógicos de Cursos elaborados ao longo dos ciclos avaliativos institucionais. Sempre 
foi possível observar claramente habilidades e competências necessárias à formação de 
um profissional capaz de intervir na realidade, conectado à contemporaneidade, 
alicerçado no passado e com vistas a prospectar um futuro mais humano e sustentável. 
Nesse sentido, suas metas procuram responder aos anseios e às necessidades da comunidade 
onde se situa. Enquanto IESI, sempre houve o compromisso de colocar o produto de suas 
atividades de ensino com a extensão ao alcance e serviço dessa comunidade, para dela merecer 
respeito e reconhecimento.  

 Agora é a vez de fortalecer a pesquisa e o seu conhecimento derivado, de cunho 
científico. Com toda a certeza, o UNIESI buscará contribuir para a construção e divulgação 
de novos conhecimentos na comunidade local e regional. Uma nova fase de abrangência para o 
corpo docente e, necessariamente, ao corpo discente. A Missão e a Visão Institucional 
estreitando as relações entre ensino, pesquisa e extensão, a fim de gerar, fortalecer e ampliar o 
conhecimento a serviço do desenvolvimento e da melhoria da qualidade de vida da sociedade 
de nossa região. 
 Bons tempos chegaram! 
 Boa leitura desta nova edição da CONSCIESI, reformulada para você, nosso leitor! 
 
 
Prof. William Antonio Zacariotto                                                      Prof. Joaquim M. F. Antunes Neto 
    Editor gerente da CONSCIESI                                                               Editor chefe da CONSCIESI 
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