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Editorial
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Nesta edição a REAVI está comemorando seu primeiro ano de vida e com uma boa notícia: a
revista foi qualificada pela CAPES, com os seguintes estratos:
ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO – B3
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – C
ENGENHARIAS III – C
Apesar de ser uma revista com pequena quantidade de artigos publicados, sempre progrediu em
relação às versões anteriores. Na primeira edição foram seis artigos, na segunda oito e nessa
edição são nove artigos completos publicados.
Outra novidade é a seção Resumos Internos. Ela existe desde a segunda edição, mas somente
agora é que os professores do Centro concretizaram a ideia em prática com seus alunos. Esta
seção é dedicada aos trabalhos de disciplinas dos alunos dos cursos da UDESC Ibirama. Os
resumos não passam por avaliação externa, porém um dos autores é o professor da respectiva
disciplina, tornando-se assim o responsável pela submissão. A intenção desta seção é fazer com
que os alunos sintam o gosto de ter um trabalho acessível ao mundo, e considerem sua
responsabilidade quanto à boa escrita e a sempre bem referenciarem, evitando o plágio.
Nesta edição a Revista contou com dois avaliadores internos (UDESC Ibirama) e treze externos,
das seguintes instituições:
Centro de Ensino Superior de Chapecó, SC
Faculdade Lourenço Filho, CE
Faculdade Porto Alegrense de Educação Ciências e Letras, RS
Fundação Universidade Regional de Blumenau, SC
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense, SC
Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PR
Universidade Federal da Fronteira Sul, SC
Universidade Federal de Santa Catarina, SC
Universidade Federal do Pampa, RS
Universidade Presbiteriana Mackenzie, SP
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, PR
A Equipe editorial agradece a todos esses avaliadores pelo esforço voluntário, por, além de
atenderem às suas demais obrigações, terem se prestado a auxiliar neste trabalho.
Aproveita-se a ocasião para informar que esta foi a última edição chefiada por mim. Eu confesso
que foi uma experiência gratificante, principalmente pelo contato com tantos novos colegas que
me abrilhantaram com sua sabedoria.
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