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Apresentação 

As Revistas Científicas da Anhanguera Educacional Ltda. foram criadas em 1997 e 

desde então são veículos oficiais de divulgação da produção acadêmica e intelectual de 

pesquisadores de instituições brasileiras e internacionais e de resultados dos seus 

programas institucionais, contribuindo, assim, para o desenvolvimento científico e 

intelectual da comunidade acadêmica externa e interna. 

Como resultado dessa política institucional, no ano de 2008 foi implementado o 

Sistema Anhanguera de Revistas Eletrônicas (SARE), para aprimorar e agilizar o fluxo 

editorial das Revistas Científicas, mas principalmente, para disponibilizar as edições 

publicadas em meio digital. As edições estão disponíveis na íntegra no SARE, com 

acesso livre e gratuito ao público em geral. Nesse cenário, as Revistas Científicas 

ganharam em termos de qualidade e notoriedade e melhoraram seus indicadores 

externos, como, por exemplo, o estrato Qualis, além de inserções em importantes bases 

de indexação nacionais e internacionais. 

As Revistas Científicas abrangem diversas áreas do conhecimento científico e os 

trabalhos publicados contemplam temas diversos. Entre os trabalhos publicados estão 

artigos originais, informes técnicos, revisões de literatura, comunicações e resenhas, 

entre outras. O conteúdo digital das publicações propicia aos autores e leitores uma 

facilidade maior de acesso, consulta e catalogação dos artigos depositados no SARE.  

O SARE se consolidou como uma rica fonte de informação e de recursos úteis 

para pesquisadores na elaboração de trabalhos científicos, como a busca avançada por 

palavras-chave, os modelos para redação e formatação e, principalmente, ferramentas 

para referências bibliográficas e citações. 

A publicação de mais uma edição é a reafirmação do nosso compromisso e o 

respeito com os autores e leitores. 

Boa leitura. 

 

Dra. Ana Maria Costa de Sousa 
Vice-Presidente Acadêmica da Anhanguera 


