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Prezados leitores, 

 

É com satisfação que apresentamos a primeira edição da Revista GUAL no ano de 

2015, oferecendo para você, leitor, 14 artigos de pesquisadores de diversas regiões do Brasil e 

um artigo de pesquisadores do México, que versam temáticas sobre a Gestão Universitária e a 

Educação Superior, tratados de forma enriquecedora e com seriedade, aproximando a 

produção científica com a prática profissional. 

Iniciando o oitavo volume de publicação, as experiências consagradas permitiram que 

o periódico incrementasse seu aprendizado editorial, enriquecendo cada vez mais a qualidade 

das publicações. Este ano, a Equipe Editorial continuará engendrando esforços para aumentar 

o Qualis junto a CAPES, bem como expandir o relacionamento com indexadores importantes. 

Iniciamos 2015 com mudanças na Equipe, em que passo a assumir a chefia do 

periódico, no lugar do Prof. Maurício Fernandes Pereira. O Conselho Editorial da Revista 

GUAL reconhece o importante legado que o Prof. Maurício trouxe ao periódico, com 

conquistas que incrementaram a qualidade e a excelência das publicações, possibilitando 

assim, o reconhecimento junto aos avaliadores externos e membros da comunidade científica, 

em especial o Qualis da Capes. O nosso muito obrigado por sua presença. 

 

Desejamos uma boa leitura e um Feliz 2015. 
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Prof. Dr. Pedro Antônio de Melo 

Editor-Chefe da Revista GUAL 
 


