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EDITORIAL 

 

Os desafios da produção científica na graduação e seus cotidianos 

 

A Revista fateb.cientifica é uma publicação científica interdisciplinar de 

periodicidade anual em língua portuguesa, inglesa e espanhola. Ela objetiva 

disseminar ideias, promover discussões e divulgar resultados de pesquisas 

científicas, especialmente dos alunos da Faculdade de Ciências e Tecnologia de 

Birigui (FATEB), relacionadas aos eixos temáticos de Administração, Ciências 

Contábeis, Design, Informática e Pedagogia, e áreas a fins.  

A Revista fateb.cientifica, criada em 12 de abril de 2017, aceita para 

publicação trabalhos científicos resultantes de pesquisas de caráter teórico ou 

empírico e revisões de literatura nas seções de documentos dos tipos: Artigo de 

Pesquisa, Comunicação Rápida, Carta para o Editor, Micro Artigo e Editorial. Ela tem 

como público-alvo estudantes, professores e pesquisadores de IES que atuem nas 

áreas relacionadas aos eixos temáticos supracitados. 

Na seleção de artigos que compõem o segundo número da Revista 

fateb.científica, considerou-se a nova tipologia de documentos da revista. 

Na Segunda Edição da Revista fateb.científica, além do Editorial foram 

aprovados para publicação 28 documentos, sendo: 7 (sete) artigos do tipo 

Comunicação Rápida, 2 (dois) Micros Artigos e 19 (dezenove) Artigos de Pesquisas, 

todos relacionados aos eixos temáticos de Administração, Ciências Contábeis, 

Informática, Pedagogia e áreas a fins.  

Abrindo a Segunda Edição da Revista fateb.científica estão os 7 (sete) 

artigos do tipo Comunicação Rápida, que são documentos que buscam divulgar de 

modo resumido o conteúdo ou parte dele, de trabalhos desenvolvidos em um 
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projeto, e os 2 (dois) Micros Artigos, sendo um tipo de documento de formato 

resumido, cujo conteúdo fornece dados sobre uma experiência ou acompanhamento 

de outro artigo, onde são publicados resultados de investigação sob a forma de 

dados, software, métodos, vídeo etc. 

A Revista fateb.científica finaliza sua segunda edição com a publicação de 

19 (dezenove) Artigos de Pesquisas que são documentos que comunicam os 

resultados de projetos de investigação numa determinada área científica.  

Portanto, a ordem dos documentos que compõem a Segunda Edição da 

Revista fateb.científica obedece a data de submissão de documentos pelos autores 

nas seções de documentos dos tipos: Comunicação Rápida, Micro Artigo e Artigo de 

Pesquisa, considerando os eixos temáticos de Administração, Ciências Contábeis, 

Informática, Pedagogia e áreas a fins. 

No seu conjunto, os textos dos diferentes tipos de documentos demonstram o 

nível de amadurecimento dos autores de todos os eixos temáticos que submeteram 

seus trabalhos à Revista fateb.científica. 

A Revista fateb.científica agradece aos autores pelo envio dos documentos; 

aos pareceristas Ad hoc e ao Conselho Editorial pela ajuda com os trabalhos. Boa 

leitura a todos! 

 

Sandro Augusto Teixeira de MENDONÇA1 
Faculdade de Ciências e Tecnologia de Birigui (FATEB) 

Editor da fateb.científica 
Contato: satmendonca@gmail.com 

 
 
 

1 Possui graduação em Bacharelado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCar) (1995), graduação em Estudos Sociais pelo Centro de Ensino Superior de São Carlos 
(ASSER) (1991), mestrado em Conservação e Manejo de Recursos pela Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) (2000) e doutorado em Ciências da Engenharia Ambiental 
pela Universidade de São Paulo (USP) (2006). Atualmente é professor III da Faculdade de Ciências e 
Tecnologia de Birigui (FATEB). Tem experiência interdisciplinar em Ciências Sociais, Ciências Sociais 
Aplicadas e Filosofia, com ênfase em Sociologia, Sociologia da Educação e Organizacional, 
Sociologia Rural, Gestão da Qualidade, Gestão Ambiental e Governança Corporativa, Filosofia e 
Filosofia da Educação, Metodologia Científica. 


