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EDITORIAL
Neste encerramento do quinto ano

consolidou na forma digital, não existe

de edição da Revista Perspectiva em

mais limitação de espaço e, a partir desta

Educação,

Tecnologia,

edição, o número de artigos publicados foi

apresentamos a edição atual (v.5, n.10,

ampliado para 12. É possível agora, dar

jul-dez 2016) com novo layout. A fim de

vazão ao grande número de artigos que

modernizar e dinamizar a estrutura da

temos

Revista, foi realizado novo Projeto Gráfico,

possibilitando

criado por aluna do Curso de Análise e

publicação e evitando que os mesmos

Desenvolvimento de Sistemas da Fatec

fiquem desatualizados. Há ainda maior

Itapetininga.

diversificação

Gestão

e

O texto é agora apresentado em
duas colunas, forma usual em revistas e

recebido

semestralmente,

maior

dos

contemplando

agilidade

temas

várias

na

abordados,
áreas

do

conhecimento em cada edição.

periódicos, o que possibilita mais ampla e

Este ano a Revista Perspectiva em

melhor visualização. A cor predominante

Educação, Gestão e Tecnologia recebeu

nas páginas internas segue a arte da capa

sua primeira indexação, junto à base

original, em vermelho e a identificação da

indexadora

de

edição

brasileiros

Sumários

em

cada

página

é

agora

periódicos
de

científicos
Revistas

apresentada na parte superior, sendo

Brasileiras, na área Multidisciplinar. Todas

acrescentado o rodapé com a menção à

as edições publicadas da nossa Revista

Fatec Itapetininga.

estão agora indexadas nessa base e

As normas de publicação foram
também revisadas, conforme atualização
das

normas

conferidas

no

link

sumários.org
Cada uma dessas realizações é

Brasileira de Normas Técnicas) para

fruto de um trabalho conjunto entre os

artigos científicos e reorganizada sua

editores,

apresentação para facilitar a compreensão

orientadores, alunos e direção da Fatec

e aplicação das mesmas na elaboração

Itapetininga. Contamos neste ano também

dos artigos. Estas podem ser conferidas

com professores avaliadores ad hoc em

no

função do grande número de artigos

da

ABNT

ser

(Associação

site

da

podem

Fatec,

no

link

www.fatecitapetininga.edu.br/perspectiva
A

mudança

se

estendeu

ao

conteúdo. Uma vez que a Revista se

FATEC ITAPETININGA

corpo

editorial,

professores

recebidos, o que já nos direciona para as
ações necessárias ao próximo ano, sendo
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uma

delas

a

atualização

do

Corpo

Editorial.

indexadoras, como a Scielo (Scientific
Eletronic Library Online) e, portanto, já

A avaliação dos artigos submetidos
à Revista Perspectiva em Educação,
Gestão e Tecnologia segue o sistema

estamos direcionando nossas ações para
mais essa conquista a partir de 2017.
São

muitos

motivos

para

double blind review, pelo qual cada

comemorar neste encerramento de ano,

trabalho é analisado por dois pareceristas

mas que também trazem novos desafios

especialistas na área temática do artigo,

para o próximo, que são muito bem-

sem

vindos, já que traçar objetivos é o que nos

identificação

de

autoria.

Esses

revisores anônimos frequentemente fazem

motiva a caminhar sempre.

comentários ou sugerem revisões no
trabalho

analisado,

que

deverá

ser

corrigido e sofrer nova avaliação. É,

Um Feliz e abençoado Natal a
todos com ótima leitura!!

portanto, um processo trabalhoso, mas
fundamental, tanto para os autores, já que
contribui para a qualidade do artigo a ser

Profª Esp. Sílvia Panetta Nascimento

publicado, quanto para a Revista, que tem

Fatec Itapetininga

mais qualidade e rigor científico nas suas
publicações
Todo esse processo, entretanto,
requer a participação ativa e responsável
de

vários

professores

especialistas

nas

colaboradores,

diferentes

áreas

temáticas contempladas pela Revista.
Deste modo já estamos organizando o
processo

de

atualização

do

Corpo

Editorial, o qual será divulgado no início
do próximo semestre letivo.
Neste ano foi ainda realizado
estudo que possibilitou o desenvolvimento
de um projeto para implantação do
processo de submissão de artigos, em
sistema totalmente informatizado, que irá
simplificar e agilizar todo o processo de
submissão e avaliação dos artigos. Este é,
aliás,

um

requisito

necessário

para

participação em algumas bases de dados
FATEC ITAPETININGA

