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A Revista Científica FacMais é uma publicação semestral de caráter científico
da Faculdade de Inhumas (FacMais). Idealizada desde a implantação da faculdade,
em 2006, a Revista Científica FacMais tornou-se realidade em 2012, com sua primeira
edição no mês de abril desse mesmo ano.
Este segundo volume é composto por artigos e resenhas de professores
(especialistas, mestres e doutores) e de alunos da Faculdade de Inhumas (FacMais) e
de outras instituições de ensino superior.
Desta vez, a Revista Científica FacMais apresenta à sociedade acadêmica
onze artigos e quatro resenhas, de temas distintos, porém todos inseridos no âmbito
dos conteúdos programáticos dos cursos oferecidos pela FacMais ou abordando
temas relacionados às ciências ensinadas pela instituição.
A meta do periódico da FacMais é articular pesquisa, extensão e ensino,
publicando trabalhos de docentes e discentes, abrangendo produção de iniciação
científica, monografias, artigos científicos, artigos de revisão, resenhas, anais e outras
modalidades de trabalhos acadêmicos que reflitam os tipos de cientificidade praticados
e pretendidos pela faculdade. Dessa forma, a revista, além de publicar textos de
diversos teores, é também portadora da proposta acadêmica da FacMais.
Realizando a interface entre pesquisa, ensino e extensão, a revista, com
preferência científica, visa também à intervenção social, com vistas à produção de
conhecimento e sua aplicação nas esferas relacionadas. Assim, procura fazer uma
interligação da epistemologia e da prática entre os campos diversos do conhecimento
relativos aos cursos atualmente existentes – Administração, Ciências Contábeis,
Enfermagem e Direito –, com abertura para novos cursos de graduação, tecnológicos
e de pós-graduação que a FacMais pretende implantar. Dessa forma, a revista quer
inovar e dar oportunidades de inovação no campo da pesquisa e do conhecimento,
como também da prática, buscando o desenvolvimento da interdisciplinaridade,
multidisciplinaridade e transdisciplinaridade e seus múltiplos diálogos e verticalidades,
fazendo uma trama entre saberes e sabores científicos e as implicações das práticas.
A revista está aberta a ideias e abordagens emergentes, criando laços entre o
conhecimento e a sociedade.
Respaldando e oficializando a nascente ação científica, o Núcleo de Pesquisa
e Extensão da FacMais (NUPE) é o órgão acadêmico institucional que coordena as
atividades de pesquisa e extensão e gerencia a atividade científica, propondo e
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acolhendo projetos de pesquisa, viabilizando a efetividade de pesquisas diversas e
possíveis. A Revista Científica FacMais e o NUPE trabalham de forma integrada,
estando interligados às coordenações de cursos, de forma a incentivar e promover o
estudo e a investigação acadêmica, tendo em vista o avanço da ciência, o
aprimoramento didático-pedagógico e o desenvovimento sociocultural da cidade e
região.
Com a Revista Científica FacMais, a Faculdade de Inhumas pretende divulgar
a si e a seus docentes e discentes, que têm assim uma oportunidade de apresentação
de seus trabalhos, o que contribui para sua realização profissional, a ampliação do seu
currículo e seu reconhecimento na comunidade científica. Mais uma vez, a FacMais
agradece aos colaboradores, desejando-lhes inspiração e aprofundamento nas
pesquisas, esperando o crescimento de todos, o reconhecimento da qualidade de
suas produções pela própria comunidade acadêmica e a inserção de novos saberes
no âmbito da ciência e na sociedade.
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