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Editorial

Prezados leitores

Com satisfação a Saber Humano: Revista Científica da Faculdade Antonio Meneghetti
apresenta à comunidade acadêmica e científica interna e externa a sua Edição de
número 14 e volume 9 (2019). A Faculdade Antonio Meneghetti prioriza, a partir do
legado humanista deixado por seu fundador, o Acadêmico Professor Antonio
Meneghetti, a excelência em âmbito da pesquisa acadêmica. Tal propósito encontra-se
expresso nos grupos de Iniciação Científica que frutificam as inúmeras pesquisas
realizadas com afinco a cada semestre e, sobretudo, através da qualidade dos textos
publicados nesta revista que no próximo ano festeja sua primeira dezena de existência.
Uma novidade que trazemos aos nossos leitores a partir desta Edição é o surgimento da
seção interdisciplinar. Esta nova seção destina-se à publicação de textos de natureza
científica interdisciplinar evidenciando contribuições das variadas ciências em
referência ao desenvolvimento social e científico que tenha como polo central o ser
humano.
A seção de Ontopsicologia traz contribuições em duas áreas: o método ontopsicológico
e sua estrutura em relação às demais ciências; e o tema da consultoria ontopsicológica
em âmbito empresarial. Os textos permitem ao leitor a compreensão da fundamentação
epistemológica da Ciência Ontopsicológica, bem como, os detalhes e resultados de sua
aplicação em âmbito de intervenção.
Na seção de Direito as contribuições se dão na perspectiva do tema proteção ao meio
ambiente e suas perspectivas e as relações entre direito, sociedade e políticas públicas.
Ambos os assuntos apontam para reflexões atuais onde a ciência jurídica cumpre seu
papel orientador.
Por sua vez, a seção de Administração apresenta uma análise da dimensão
empreendedora em jovens que cursam graduação, apontando para resultados que
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possibilitam novas reflexões e conclusões diante do tema empreendedorismo e
educação.
A seção de Educação conta com duas contribuições, um texto em língua espanhola
refletindo a carreira universitária e seus aspectos motivacionais; e o tema
contemporâneo do scratch e seu uso enquanto linguagem visual programada no ensino
fundamental.
Por fim, nossa nova seção interdisciplinar é formada pelo contributo de três textos com
pesquisas no âmbito da linguagem e memória discursiva; o aspecto biomecânico e sua
função na enfermagem e uma reflexão sobre os temas da vida e da morte na filosofia
moderna.
A presente edição publicada em versão eletrônica da Saber Humano: Revista Científica
da Faculdade Antonio Meneghetti (AMF) é resultado da eficiente colaboração dos
membros de seu Conselho Editorial, de sua Equipe Técnica e de seus competentes
Avaliadores, a quem agradecemos. Nosso agradecimento final é dirigido aos nossos
leitores, aos quais fazemos votos de uma rica leitura!

Cordiais saudações,
Prof. Bruno Fleck da Silva
Editor Chefe da Saber Humano: Revista Científica
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