EDITORIAL
A revista de Pós-Graduação do UNIFCV chega ao seu sétimo número, o que lhe dá
crédito como importante instrumento de divulgação dos trabalhos científicos desenvolvidos
pelos alunos dos programas de Pró-Graduação da Instituição. Ao longo de sua história, a
revista já levou ao conhecimento da sociedade mais seis artigos envolvendo diversas áreas
do conhecimento e evidenciando situações que se caracterizam como verdadeiros “cases”
para análise dos leitores, trazendo com isso, um novo olhar sobre o contexto econômico,
cultural e social no qual estamos inseridos.
Na medida em que disponibiliza esses conhecimentos, a revista torna-se também um
veículo de interação entre a comunidade acadêmica e a sociedade, se caracterizado como
uma rica fonte de consulta, uma vez que apresenta aos leitores resultados de pesquisas
desenvolvidas nas áreas de Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas,
Contabilidade, Economia e Psicologia.
O fato de envolver artigos e relatórios técnicos de diversas áreas do conhecimento
torna a Revista de Pós-Graduação da FCV, um veículo de divulgação que interessa a
acadêmicos, professores, pesquisadores e leitores de diversos segmentos, possibilitando
com isso, que o conhecimento gerado pelos pós-graduandos seja difundido proporcionando
significativos benefícios à sociedade.
A seleção dos artigos passa primeiramente pela avaliação dos professores
orientadores e num segundo momento pelas bancas examinadoras dos trabalhos finais de
pós-graduação, ocasião em que são escolhidos para serem submetidos à avaliação do
Conselho Editorial da Revista os melhores artigos e, especialmente, aqueles que apresentam
conteúdos inovadores e relevantes para as análises e discussões no contexto atual.
A você que está acessando a Revista, passando pelos artigos e relatórios técnicos,
detendo-se naqueles que despertam o seu interesse, saiba que a vossa análise, crítica e
sugestão são sempre bem vindas para que, a cada publicação, possamos avançar em termos
de qualidade e satisfação de todos aqueles que têm, no hábito da leitura e da pesquisa, o
prazer e a consciência de que esse é o caminho para o crescimento e evolução da sociedade.
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