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Apresentação 

É com grande satisfação que apresento mais um número das Revistas Científicas, 
reafirmando o compromisso acadêmico e social da Anhanguera Educacional com a 
melhoria da qualidade no ensino superior oferecido em suas unidades presenciais e a 
distância, reconhecendo a importância da divulgação desses resultados.  

As Revistas Científicas são publicadas pela instituição desde 1997, e se 
consolidaram durante esses anos como um importante veículo de divulgação dos 
trabalhos desenvolvidos por seus docentes, discentes e, também, por pesquisadores de 
outras instituições, nas diversas áreas do conhecimento. 

Com o objetivo de promover a acessibilidade e visibilidade das revistas, e 
principalmente, aumentar a qualidade dos trabalhos e agilidade editorial, implantamos 
em 2008 o Sistema Anhanguera de Revistas Eletrônicas (SARE). O conteúdo digital das 
publicações propiciou aos autores e leitores uma facilidade maior de acesso, consulta e 
catalogação dos artigos depositados no SARE. A importância da disponibilização do 
conteúdo em meio digital é demonstrada pela grande quantidade de acessos registrados 
no início de 2011, a marca de 1,6 milhões de downloads de artigos e resumos. 

A diversidade dos temas, dos autores, orientadores e colaboradores transforma 
as Revistas da Anhanguera numa rica fonte de informações para novos trabalhos, 
seguindo assim um processo contínuo e renovável. Com isso, espero que o conteúdo 
desta edição colabore com o incremento intelectual de seus leitores, promovendo o 
registro e a divulgação da produção científica e intelectual da comunidade acadêmica, 
contribuindo com a solução de problemas para o desenvolvimento e melhoria das 
pessoas. 

Boa leitura. 
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