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Prezados leitores, 

 

É com grande contento que a Revista Gestão Universitária na América Latina - GUAL 

apresenta aos leitores a segunda edição de 2014, publicando quinze artigos científicos de 

pesquisadores, relacionados com os temas Gestão Universitária e Educação Superior. 

Nos sete volumes publicados pela Revista GUAL, o periódico incrementa seu 

aprendizado editorial e enriquece cada vez mais a qualidade das publicações. O ano de 2014 

iniciou com importantes conquistas, como a classificação da Revista em Qualis A2 da CAPES 

a área de Administração, Ciências Contábeis e Turismo, que é o seu foco, em Qualis B3 nas 

áreas Interdisciplinar e Psicologia, em Qualis B4 na área de Ensino e em Qualis B5 nas áreas 

Engenharias I e Educação Física. 

Além disso a Revista GUAL conquistou a indexação no Portal de Periódicos da 

CAPES, DOAJ e REDALYC, conceituados diretórios e bases de dados. Outra detalhe é que 

as edições são publicadas no início de cada quadrimestre. As novas mudanças contribuem 

para a evolução do escopo da Revista, para assim obter uma melhor classificação na mesma. 

Contudo, temos consciência de que a qualidade superior só é alcançada com a ajuda de 

vocês, leitores, autores, pesquisadores e profissionais da área, que sempre colaboram com 

artigos de qualidade, que contribuem tanto com a produção científica, como também 

enriquecem nossa área de atuação. 

 

Desejamos uma boa leitura e um feliz 2014, e uma boa leitura. 
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Prof. Dr. Maurício Fernandes Pereira 

Editor-Chefe da Revista GUAL 
 


