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Editorial
Ao final de mais um ano letivo, apresentamos a edição atual da Revista
Perspectiva em Educação, Gestão e Tecnologia, v.8, n.16, jul-dez de 2019, que conta
com a publicação de doze artigos, além da seção Destaque, a qual vem sendo
publicada desde a primeira edição e, com esta, completamos a divulgação de 16
Projetos desenvolvidos na Unidade, conforme pode-se verificar no quadro 1.
Quadro 1 – Projetos desenvolvidos na Fatec Itapetininga e publicados na seção Destaque
PROJETOS DESTAQUE JÁ PUBLICADOS

EDIÇÃO

1

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA DA FATEC DE ITAPETININGA

v.1, n.1, jan/jun 2012

2

NÚCLEO DE ESTUDOS DE LINGUAGEM DA FATEC DE ITAPETININGA – NELFI

v.1, n.2, jul/dez 2012

3

LAR DAS MENINAS

v.2, n.3, jan/jun 2013

4

PROJETO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

v.2, n.4, jul/dez 2013

5

PROJETO INCLUSÃO DIGITAL

v.3, n.5, jan/jun 2014

6

GRUPO DE ESTUDOS DA COMPLEXIDADE

v.3, n.6, jul/dez 2014

7

GESTÃO DOS SISTEMAS E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO EM
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR – GESITI/IES

v.4, n.7, jan/jun 2015

8

CORAL DA FATEC DE ITAPETININGA

v.4, n.8, jul/dez 2015

9

MOSTRA DE PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E INOV TECNOLÓGICA

v.5, n.9, jan/jun 2016

10

TROTE ECOLÓGICO

v.5, n.10, jul/dez 2016

11

SEMANA DE TECNOLOGIA

v.6, n.11, jan/jun 2017

12

MINICURSO ARDUINO

v.6, n.12, jul/dez 2017

13

CTA- CENTRAL DE TRABALHOS ACADEMICOS

v.7, n.13, jan/jun 2018

14

CENTRAL DE ESTÁGIO

v.7, n.14, jul/dez 2018

15

PRÉ - VESTIBULAR

v.8, n.15, jan/jun 2019

16

GRUPO DE ESTUDOS-MONITORIA

v.8, n.16, jul/dez 2019

A seção Destaque foi criada para apresentar aos leitores os projetos
desenvolvidos na Fatec Itapetininga. Esses projetos abordam diferentes temáticas,
sejam educacionais ou sociais, mas todos de relevante interesse institucional e
público, refletindo um dos objetivos da Instituição, que seja a prestação de serviços à
comunidade acadêmica e à sociedade.
Por meio dos Projetos desenvolvidos na Unidade, centenas de pessoas foram
beneficiadas, as quais receberam instruções nas áreas de finanças, informática,
línguas e artes, bem como no desenvolvimento de competências pessoais e
profissionais. Considerando-se ainda que muitos desses projetos são realizados com
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a participação dos alunos, os quais tem a possibilidade de aplicar os conhecimentos
estudados e vivenciar experiências reais.
O Projeto Destaque contemplado nesta edição é o Grupo de Estudos, que vem
sendo desenvolvido desde os primeiros anos da Fatec Itapetininga, mas sofrendo
constantes modificações a fim de melhor atender os alunos e professores que dele
participam.
Com autoria de alunos e professores da Fatec Itapetininga e outras Instituições
da região, entre os artigos publicados nesta edição, encontram-se temas voltados às
negociações internacionais, logística, impactos ambientais, marketing e planos de
negócios em atividades do agronegócio. A variedade dos temas abordados demonstra
a abrangência do conhecimento proporcionado à comunidade acadêmica em função
dos diversos cursos que a Fatec Itapetininga oferece.
Para o próximo ano estão previstas ações decorrentes da avaliação do sistema
de submissão de artigos e indexação da Revista, bem como a renovação do Corpo
Editorial, que encerra sua gestão com esta edição. Oportunamente serão divulgadas
as informações referentes ao processo de inscrição e seleção dos interessados em
participar da nova gestão.
Aos membros do Corpo Editorial, gestão 2017-2019, em nome dos editores
responsáveis, expresso nossos agradecimentos pela colaboração na revisão e
avaliação dos artigos submetidos.
A todos, nossos votos de Boas Festas e um excelente 2020.

Profª Esp. Sílvia Panetta Nascimento
Fatec Itapetininga

