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ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

O mundo vem passando por inúmeras transformações. Na sociedade e no sistema de ensino 

as mudanças se processam, e as instituições educacionais têm posto em evidência seu papel 

fundamental na transformação da realidade social e gerencial do país.  

 

As novas demandas sociais e educacionais, cada vez mais evidenciam a necessidade de 

sólida formação teórico-prática dos profissionais da educação para enfrentar os 

desafios e problemas das áreas específicas da educação.  

 

A formação acadêmica representa a maior aliada dos setores econômicos do país, 

preparando uma força de trabalho efetivamente capaz de ingressar no mercado 

profissional pronta para responder corretamente aos desafios desse segmento vital 

para a sociedade.  

 

Além dessa premência de ordem técnica, vislumbrando-se a história da humanidade, pode-

se observar que a educação tem a nobre missão de transformar o indivíduo, através da 

ampliação do conhecimento, implicando assim, em benefícios para toda a sociedade. Desta 

forma, a educação em países em desenvolvimento, como o Brasil, tem o relevante papel de 

diminuir a distância que os separa de países desenvolvidos, além de incorporar e difundir 

tecnologias de ponta. Percebemos no Brasil alguns avanços e conquistas na Educação, 

porém ainda falta superarmos muitos desafios para que alcancemos os países 

desenvolvidos.  

 

Observa-se que a aceleração das inovações tecnológicas, a globalização dos mercados e a 

redução do papel do Estado na sociedade formam um conjunto de fenômenos que tem por 

consequência um aumento geral da concorrência em todos os níveis. Neste sentido, as 

condições para crescimento são favoráveis, contudo, é necessário que o ensino superior 

tenha um projeto muito claro e sólido que corresponda efetivamente às demandas, ao 

desenvolvimento e às expectativas presentes e futuras do contexto em que estão inseridas.  

 

O Uniaraxá tem o compromisso efetivo com o desenvolvimento da Região em que atua, 

buscando não só o atendimento das vocações regionais, mas também o desenvolvimento de 

novas perspectivas que estimule as atividades econômica, social e cultural de sua área de 

abrangência, no país.  

 

Boa Semana!         
 
Profa. Catia Maria Lemos Melo Zema 
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