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APRESENTAÇÃO
Mais uma edição da Revista De Magistro de Filosofia está no ar. Como
sempre, continua fiel à sua intenção inicial que é a de ser um veículo que atenda a
professores, pesquisadores, estudantes e profissionais voltados à reflexão filosófica e
científica.
Constam desta edição artigos científicos nas áreas do conhecimento ligadas
aos cursos de Administração, Filosofia, Teologia, Gestão Ambiental e Gestão de
Recursos Humanos e Educação.
A Revista on line De Magistro de Filosofia tem tido uma publicação
semestral disponibilizando para os visitantes de nosso site temas variados e fruto de
pesquisas científicas realizadas pelos nossos professores dos cursos de graduação, pósgraduação e alunos concluintes de nossos cursos; periodicamente publica também
artigos de professores de outras instituições que manifestam o desejo de terem seus
trabalhos divulgados através de nosso site.
Este número 09 da De Magistro de Filosofia é composto de seis artigos. O
primeiro foi elaborado pelo concluinte do Curso de Licenciatura Plena em Filosofia,
Danilo Chaves Pires, com a participação dos professores Ednaldo Maximiano da Silva e
Maria Inácia Lopes e se intitula A angústia como propiciadora de um encontro com o
eu autêntico na ótica reflexiva de Sören Kierkegaard; A construção e o papel ambiental
de um biodigestor é o resultado de um trabalho de pesquisa bibliográfica e experimental
de dois alunos concluintes do curso superior de Tecnologia em Gestão Ambiental
orientados pelos professores Aquíria Alvarenga Pereira e Ricardo Elias do Vale, ambos
docentes desse curso; Como selecionar conteúdos de Ensino é outro artigo elaborado
pela Professora Maria Inácia Lopes e tem como objetivo auxiliar os docentes na seleção
de conteúdos de ensino para os cursos que ministram; Crimes, criminosos e
criminalizados: faces da violência e da criminalidade, escrito pelo Professor Marcos
David Gonçalves faz uma análise da situação de criminalidade na cidade de Goiânia;
dois alunos, também concluintes do Curso Superior de Tecnologia em Gestão
Ambiental, sob a orientação da Professora Aquíria Alvarenga Pereira, fizeram um
trabalho de campo levantando a degradação ambiental nas imediações do córrego
Catingueiro, na cidade de Anápolis; Frei Flávio Pereira Noleto escreveu Instrumentos
de Paz, artigo baseado nos ensinamentos de São Francisco de Assis para a promoção da
paz.
Esperamos que esse número de nossa revista leve ao crescimento intelectual
e cultural de nossos leitores incentivando-os à leitura e escrita, desenvolva o gosto pela
investigação contínua contribuindo com a formação de nossos alunos, uma vez que,
como Instituição Católica de Ensino não nos preocupamos apenas com a transmissão de
conhecimentos, com a formação intelectual mas, também, com a formação de bons
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cristãos, honestos cidadãos e profissionais competentes, princípios de nossa missão
institucional.
Boa leitura aos internautas que nos honram com sua visita ao nosso site.
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