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EDITORIAL
A Faculdade de Tecnologia de
Itapetininga está presente na cidade desde
2006, com os cursos de Tecnologia em
Agronegócio, Análise de Sistemas e
Comércio Exterior e já adquiriu prestígio
junto à comunidade pelo nível do corpo
docente e a qualidade dos profissionais que
forma. Nesse sentido, pretendeu-se
estabelecer
um intercâmbio
entre
a
academia e os profissionais do segmento
tecnológico.
A
Faculdade
mantém
a
comunicação com a comunidade através de
palestras, pesquisas, encontros, seminários,
mostras de projetos e semana de
tecnologia, ocasião em que as inovações
tecnológicas pesquisadas são divulgadas à
comunidade. Esses eventos têm a
finalidade de incentivar a produção
científica entre discentes e docentes, sendo
uma forma de fixar a Faculdade na cidade,
e contribuir com o desenvolvimento da
microrregião onde está inserida esta
instituição de ensino superior.
Entretanto, até este momento, o
material produzido pelo corpo docente e
discente ficou restrito a apresentações orais
e publicação de resumos dos referidos
eventos e isso restringe, a um público
pequeno, o acesso aos projetos, às
pesquisas e também aos resultados obtidos,
tornando incompleto o processo de
produção, divulgação e apropriação de
conhecimentos.
Verificou-se, então, a necessidade
da divulgação de toda a produção científica
aqui desenvolvida, que se concretiza agora
com a primeira edição da Revista da
FATEC de Itapetininga, a qual tem caráter
Científico e Tecnológico e abrange as áreas
de Educação, Gestão e Tecnologia.
Priorizando diálogos interdisciplinares, a
edição desta Revista tem os seguintes
objetivos:

•
Estimular a produção escrita com
vistas a difundir conhecimentos na área da
tecnologia e da ciência;
•
Iniciar e manter registro da
produção científica realizada e em
desenvolvimento no âmbito da Ciência e
da Tecnologia na FATEC de Itapetininga;
•
Inserir a instituição na divulgação
da pesquisa e da inovação tecnológica;
•
Contribuir para a criação de um
clima acadêmico de valorização da
pesquisa científica;
•
Incentivar o intercâmbio e a
cooperação na produção acadêmica e
científica com outros centros voltados ao
agronegócio e à informática;
•
Desenvolver
as
mentalidades
científicas, críticas e investigativas dos
professores e alunos;
•
Promover estudos e pesquisas em
torno de aspectos da realidade local e
regional.
Nesse contexto, as contribuições
com a Revista poderão se dar em forma
de artigos, relatos de experiências, resenhas
e resumos de trabalhos acadêmicos que
divulguem
conhecimentos
científicos
contemporâneos nas áreas abrangidas e
tragam reflexões e resultados de pesquisa;
socializem esses resultados nos campos da
divulgação científica; apresentem projetos e
experiências que envolvam a faculdade e a
comunidade e que contribuam também
para o desenvolvimento sustentável de
uma região carente de vários recursos,
tanto intelectuais como socioeconômicos.
Publicada tanto na forma impressa como
eletrônica,

a

Revista

da

FATEC

de

Itapetininga permitirá o acesso irrestrito ao
seu

conteúdo,

atingindo

diferentes

públicos que poderão fazer a opção mais
conveniente a sua realidade, contribuindo
para a produção do conhecimento e a
divulgação

de

saberes

tecnológicos.

