Editorial

Esta edição da Revista Perspectiva em Educação, Gestão e Tecnologia inaugura
o quarto ano da Publicação, a qual vem se consolidando como importante ferramenta
da comunicação de estudos, pesquisas e projetos desenvolvidos na Fatec de
Itapetininga, bem como em outras Instituições com as quais vimos desenvolvendo
trabalhos conjuntos, como o Projeto divulgado na Seção Destaque, parceria entre a
nossa Fatec e a Univeristy of North Carolina at Chapel Hill-USA.
Abordando temas diversos incluídos na vasta área de abrangência da Revista,
os artigos publicados permitem uma reflexão sobre as problemáticas atuais que assolam
a sociedade e suas atividades. Assim, desde as questões relacionadas ao saneamento
inadequado e suas implicações, como na produção de frutas e hortaliças, temática de
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um dos artigos desta edição, até a necessidade da usabilidade em website, assunto
discutido em outro artigo desta edição, a Revista se propõe a divulgar estudos que
tratam da percepção da realidade e das formas de interferir nesta positivamente.
Interferir na realidade de forma a melhorá-la, entretanto, não é tarefa simples e
requer um criterioso planejamento, analisando os dados disponíveis e identificando
pontos fortes e fracos. Essa é a proposta de dois artigos publicados nesta edição que
sintetizam o Plano de Negócios para a produção de cogumelo shimeji desidratado e
para a implantação de poço semi-artesiano visando irrigação de pastejo rotacionado.
Ainda dentro do escopo da interpretação de dados, no estudo revisional sobre a gestão
em haras analisa-se a equinocultura no Brasil, que conta, atualmente, com o quarto
maior rebanho equino do mundo e vem se consolidando no setor.
Também nesta edição artigo que analisa os pontos críticos do crédito rural para
agricultura familiar, importante segmento do agronegócio brasileiro e que contribui
significativamente para o País, uma vez que responde por cerca de 40% da produção
agrícola, gera mais de 80% da ocupação no setor rural e fornece a maior parte dos
alimentos que abastece a mesa dos brasileiros, conforme dados da CONAB (2015).
A leitura desta edição certamente proporcionará uma reflexão sobre os temas
abordados, contribuindo para o aperfeiçoamento profissional de nossos leitores.
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