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Editorial
Caros Leitores,
Nesta nova edição, a 2ª do ano de 2017, novamente apresentamos uma diversidade de
artigos que estão, a partir de agora à disposição dos leitores. As produções dos autores
contidas neste volume evidenciam a diversidade e qualidade dos conhecimentos
privilegiados pela Saber Humano: Revista Científica da Antonio Meneghetti Faculdade.
Chegamos ao segundo semestre de um ano que continua permeado por inúmeros
desafios. Central a estes desafios encontra-se a dificuldade que, especialmente, as
instituições privadas de ensino superior enfrentam para seguirem atrativas aos alunos, e
também, para estimular a construção de conhecimento científico em sua base de ensino.
Sabe-se que a pesquisa, juntamente com o ensino e a extensão são os pilares para se
obter um sistema de educação em ensino superior diferenciado e de qualidade. Dessa
forma dedico este editorial para destacar aspectos importantes para todos os
stackholders deste processo.
Assim, com a convicção que a tríade – ensino, pesquisa e extensão, é essencial para a
difusão do conhecimento acadêmico científico construído pelos autores dos artigos
publicados em cada edição da Saber Humano, estamos sempre atentos e preocupados
em ampliar nossa base de indexadores.
Agora, nossos textos estão na base Latindex (Sistema Regional de Información en
Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal), que
é um sistema de informação dedicado ao registro e difusão de revistas acadêmicas
editadas nos países ibero-americanos. Dentre os países que integram a sua rede de
cooperação estão a Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba,
Equador, Espanha, Guatemala, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Portugal, Porto Rico,
República Dominicana, Uruguai e Venezuela.
Também estamos indexados na base OASISBr. Este portal brasileiro de publicações
científicas em acesso aberto gratuito e multidisciplinar, permite também realizar buscas
em fontes de informação portuguesas.
Ainda, estamos indexados na base Diadorim, que é um serviço de informações relativas
às autorizações concedidas para o armazenamento e o acesso dos artigos das revistas
brasileiras em repositórios digitais de acesso aberto, que também faz parte do conjunto
de serviços de acesso aberto do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e
Tecnologia.
Destaco ainda que publicamos com periodicidade semestral e, que o recebimento das
submissões on-line é ininterrupto. A Revista Saber Humano oferece acesso livre
imediato ao seu conteúdo, seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o
conhecimento científico ao público proporciona maior democratização mundial do
conhecimento.
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No entanto, um ponto de extrema relevância que marca a determinação, propósito e
excelência no processo de construção do objeto da Saber Humano, é a elevação do seu
Qualis. Nas informações do ano de 2016 da CAPES, obtivemos a melhoria nas áreas de
conhecimento da Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo,
de Interdisciplinar e Psicologia que obtiveram o Qualis B4. Já nas áreas do Direito,
Engenharias III e Planejamento Urbano e Regional já possuem o Qualis B5.
A atenção a todo o processo de publicações é o principal fator que conduziu a esta
melhoria da qualificação da Saber Humano. Mas não estamos completamente
satisfeitos. Há diversas ações destinadas ao reforço dos canais de relacionamento com
autores e revisores no sentido de expandir para incluir mais leitores e autores das
diversas regiões do Brasil e exterior, sempre buscando a elevação da dinâmica da
publicação científica.
Visando a importância da pesquisa, apresentamos um texto especial em Ontopsicologia,
que nasceu de uma conferência realizada na Faculdade Antonio Meneghetti. O texto é
escrito pelo Professor Doutor, Alécio Vidor e aborda a pesquisa ontopsicológica, no
qual afirma que todo o processo de pesquisa para confirmar-se como ciência precisa ser
sustentado por um paradigma e mais que isso, pela reversibilidade entre conhecimento
Ontopsicológico para o proceder de produção do conhecimento e pesquisa em todas as
áreas do fazer humano.
Dessa forma encerro este editorial apresentando estas novidades e concitando os
estimados leitores a prestigiar cada um dos artigos publicados nesta 2ª Edição de 2017,
convidando-os a também produzir artigos e submetê-los à nossa apreciação técnica e
fazer com que seus estudos cheguem cada vez mais longe atingindo um número maior
de leitores e que sejam utilizados como base de ciência para novas publicações.
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