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EDITORIAL

Mais um número da Revista on line De Magistro de Filosofia está no
ar. Isto é para nós, equipe da Faculdade Católica de Anápolis, motivo de
orgulho e satisfação pois reconhecemos que os artigos aqui publicados são
resultado do trabalho e dedicação dos nossos professores que se esforçam
para que, embora sejamos uma Instituição de Ensino Superior Isolada,
busquemos através da pesquisa científica alargar nossos conhecimentos e dos
nossos alunos.
Nesse número, além de artigos científicos produzidos por nossos
professores, alunos e ex-alunos, temos um trabalho em outro idioma, Italiano,
escrito por um ex-aluno e futuro membro do nosso quadro de professores.
Este é o décimo primeiro ano de circulação da Revista on line De
Magistro de Filosofia e muito nos gratifica a constatação de que os professores
têm utilizado seu conteúdo como material de apoio para suas aulas e
atividades dos alunos.
Nessa edição estão os seguintes artigos:
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1.

A aprendizagem a as dificuldades de aprendizagens, escrito por Frei

Flávio Pereira Nolêto que procura dar o conceito do que é aprendizagem e
esclarecer sobre o campo das suas dificuldades;
2.

A certificação profissional, trabalho em que o Prof. Pe. Fábio Aparecido

Barbosa mostra o decorrer histórico e as mudanças das instituições de ensino
superior devido à grande procura de jovens e adultos que têm em vista as
exigências de um mercado laboral cada vez mais competitivo e exigente de
competências;
3.

A pessoa humana frente ao desafio do gênero, pesquisa em que o Pe.

Anevair José da Silva pretende apresentar, de maneira geral, uma visão da
ideologia de gênero, seus desafios e a buscar uma possível concepção
antropológica para o assunto;
4.

Em busca da unidade: aspectos do ecumenismo e do diálogo inter-

religioso, trabalho elaborado pelo Pe. Fábio Carlos de Araújo que apresenta
algumas informações sobre o ecumenismo que é a relação da Igreja com os
cristãos e alguns aspectos sobre o diálogo inter-religioso;
5.

A percepção dos colaboradores do CEBRAC – Aps sobre as técnicas

para recrutar e selecionar a geração Y foi a investigação que Alana Cristina de
Almeida Matias, Jackeline Moreira Rodrigues e Elaine Abrahão Amaral
desenvolveram para responder a questão problema: qual seria a percepção
dos colaboradores do CEBRAC-APS sobre as técnicas para atrair a Geração Y
para a empresa?
6.

O endomarketing como ferramenta ativa na gestão de pessoas de uma

instituição de ensino superior de Anápolis foi a pesquisa que Hariane Jackeline
Rodrigues Silva e Leandro Frederico da Silva realizaram objetivando conhecer,
analisar e acompanhar os processos de Endomarketing de uma organização,
mostrando a sua importância e os seus benefícios para o sucesso;
7.

A síndrome de burnout no ambiente de trabalho: um reflexo do

afastamento de profissionais de suas atividades laborais em Anápolis, trabalho
realizado por Leandro Frederico da Silva, Débora Rodrigues Nascimento, Laila
Monique Vieira e Márcia de Oliveira Mariano visando a verificar por meio de um

Estudo de Caso em uma Unidade de Saúde Mental de Anápolis o número de
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consultas e internações motivadas pela síndrome burnout adquirida no
ambiente de trabalho;
8.

O manifesto de Eulália: a ideologia marxista presente na obra do

sociolinguista Marcos Bagno foi o estudo desenvolvido por Carlos Alberto O.
Neiva Júnior e Aracelly Rodrigues Loures Rangel cujo objetivo foi expor as
ideias que compõem o cerne da tese do professor Marcos Bagno apresentadas
em seu livro A Língua de Eulália e analisá-las dentro da esfera filosófica,
revelando assim que por detrás do discurso do preconceito linguístico e da
dualidade das divisões de “português padrão” e “português não-padrão” revelase um discurso de cunho marxista que insere no contexto linguístico a luta de
classes e a desvalorização da cultura letrada, própria do Ocidente;
9.

Il posto dell’uomo nella natura, trabalho em que o Pe. Anevair José da

Silva faz um estudo da Encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, baseado na
obra Etica dell’ambiente de Alfons Auer.
10.

Políticas públicas: concepções e propósitos encerrando essa edição, foi

o artigo escrito por Adriana Rocha Vilela Arantes, e apresentado no EDIPE de 2017,
cujo objetivo é analisar as concepções de políticas públicas como processo

decisório governamental para defender os interesses públicos

O Nosso desejo é que essa edição contribua para aumentar o
conhecimento daqueles que navegam em nosso site em busca de uma leitura
saudável e científica.
Enfatizamos que as idéias divulgadas nos artigos aqui publicados
são de inteira responsabilidade de seus autores.

Anápolis - GO, primeiro semestre de 2018
Profa. Ms. Maria Inácia Lopes
Presidente do Conselho Editorial

De Magistro de Filosofia – ano XI no. 23 – 2018

