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APRESENTAÇÃO

Prof. Eduardo Storópoli*

A responsabilidade de produzir um veículo institucional de divulgação 
científica é tão árdua e desafiadora quanto a de dirigir o cotidiano de uma 
Instituição de Ensino Superior, com seu interminável rol de atribuições. Não é 
um trabalho somente para uma única pessoa, senão para uma equipe, determinada 
e coesa; tampouco se reduz a um esforço de diletantismo, mas representa uma 
tarefa para pessoas sérias e comprometidas com os rumos do conhecimento, em 
especial neste fim de milênio.

Assim, a cada número de EccoS que se publica, renova-se nossa crença 
no trabalho coletivo, no discernimento científico, no compromisso ético e na 
responsabilidade social como as ferramentas mais qualificadas – e os pressupostos 
mais adequados – para o enfrentamento dos complexos desafios que se colocam, 
atualmente, a quem se dedica às atividades educacionais. 

Ao mesmo tempo, temos a clara noção de que este nosso esforço é apenas 
mais uma peça que se coloca no vasto e sempre inacabado edifício do conhecimento 
humano, contribuindo para dar a ele corpo e consistência, ainda que às vezes possa 
parecer que, com nosso esforço crítico, o estejamos demolindo. Afinal, atitude 
crítica é o que se espera de quem milita na Educação.

Unir conhecimento e vida, já que, de fato, nunca foram separados, segue 
sendo o mote que tem motivado o trabalho acadêmico na UNINOVE.

*Reitor do Centro Universitário 
Nove de Julho – UNINOVE.


