Editorial

Finalizando o quarto ano de publicação, o exemplar n.8, com seis artigos publicados,
vem consolidar a publicação de 12 artigos por ano, atendendo mais um dos requisitos para
obtenção do Qualis, uma das metas propostas para a Revista Perspectiva em Educação,
Gestão e Tecnologia.
O Qualis é o conjunto de procedimentos utilizados pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) para estratificação da qualidade da
produção intelectual dos programas de pós-graduação. Essa classificação é realizada de
forma indireta, a partir da análise da qualidade dos veículos de divulgação, ou seja, periódicos
científicos.
A classificação de periódicos é realizada pelas áreas de avaliação e passa por
processo anual de atualização. Para nossa orientação, portanto, estamos usando os critérios
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para as áreas Interdisciplinar e Educação. Outro requisito, já atendido, é que os pareceristas
sejam de mais de uma Instituição e, conforme pode ser verificado na seção expediente, em
nosso site, atualmente o Corpo Editorial da Revista é composto por 21 membros, sendo 16
da Fatec Itapetininga e 5 de outras Instituições, um deles de Instituição estrangeira.
O Corpo Editorial vem atuando continuamente na avaliação dos artigos recebidos,
tarefa essa, fundamental para a qualidade do periódico e que contribui, sobremaneira, para a
melhoria contínua da Revista Científica da Fatec Itapetininga.
Os artigos publicados nesta edição vêm corroborar com nossa proposta, tratando de
diversos assuntos relacionados às temáticas da Revista. Na área de Educação o artigo A
APRENDIZAGEM DE INGLÊS NA FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL EM ANÁLISE E
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS demonstra a essencialidade da língua inglesa na
formação do profissional em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS), uma vez que a
área de Tecnologia da Informação se desenvolveu principalmente em países de Língua
Inglesa, o que fez com que o idioma fosse usado na descrição de processos e em termos
técnicos utilizados no mundo todo.
Na temática Gestão encontram-se os artigos A RELAÇÃO ENTRE MOTIVAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL. ESTUDO DE CASO DAS EMPRESAS A E B DE
SÃO SEBASTIÃO – SP e A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO NO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO.
O primeiro visa analisar se a motivação do funcionário pode provocar o envolvimento do
mesmo com a organização para torná-la mais reconhecida e forte no mercado em que atua.
O objetivo do segundo artigo deste tema é analisar a importância da moderna gestão para o
agronegócio brasileiro, demonstrando para o agropecuarista como uma boa gestão pode
fortalecer e expandir suas atividades.

Na área Tecnológica, o artigo INFLUÊNCIA DOS PROCEDIMENTOS PRÉ-ABATE NA
QUALIDADE DA CARNE procura evidenciar os benefícios das etapas de pré-abate para
redução dos prejuízos na indústria da carne suína, abordando indiretamente questões
econômicas, as quais mostram-se presentes também no artigo PERFIL DO CONSUMIDOR
DE HORTALIÇAS NA REGIÃO DE ITAPETININGA – SP, caracterizando padrões de consumo
de hortaliças nesta cidade, conhecimento fundamental para empreendimentos bem
sucedidos, assim como no artigo AS POTENCIALIDADES ECONÔMICAS DO CINEMA
BRASILEIRO, que visou investigar o potencial econômico da indústria cinematográfica
brasileira a partir de 2003, uma vez que o cinema é um produto de importância na pauta de
exportação.
Fechando esta edição, o Projeto Destaque traz o Coral da Fatec Itapetininga,
importante projeto sócio-cultural que agrega membros da comunidade interna e externa e
proporciona momentos de lazer, cultura e aprimoramento em línguas estrangeiras, com
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belíssimas apresentações no English Day e El Dia del Español.
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