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APRESENTAÇÃO
Esta sétima edição da Revista De Magistro de Filosofia 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.
Esta sétima edição, comemorando os 15 anos de existência da Faculdade, os
doze primeiros anos com o nome de Faculdade de Filosofia São Miguel Arcanjo –
FAFISMA e os três últimos com a marca Faculdade Católica de Anápolis, oferece
artigos científicos nas áreas do conhecimento ligadas aos cursos de Administração,
Filosofia, Teologia, Gestão Ambiental e Gestão de Recursos Humanos, cursos que a
Instituição oferece atualmente.
A Revista on line De Magistro de Filosofia tem sido publicada
semestralmente, disponibilizando para os visitantes de nosso site temas variados e fruto
de pesquisas científicas realizadas pelos nossos professores dos cursos de graduação e
pós-graduação.
Este número 7 da De Magistro de Filosofia é composto de sete artigos. O
primeiro, explica cada componente do Brasão da Faculdade, escrito pelo Presidente da
sua mantenedora, Fundação São Miguel Arcanjo, o Bispo Diocesano de Anápolis, Dom
João Wilk.
O segundo artigo denominado A importância do Distrito Agroindustrial
de Anápolis (DAIA) no desenvolvimento da cidade, escrito pela Professora Mestre
Rúbia de Pina Luchetti Camargo, traça um histórico da implantação do DAIA em
Anápolis e os ganhos não só para a cidade como, também, para a região. A autora
mostra que o Distrito Agroindustrial de Anápolis tirou a cidade de uma estagnação e
incentivos fiscais levaram-na a um crescimento que conseguiu superar a posição
geográfica que por um tempo atrapalhou a cidade por estar entre duas áreas
metropolitanas, a Capital Federal e a Capital do Estado.

Considerações sobre o processo de industrialização no Brasil: uma
análise via Distrito Agroindustrial em Anápolis/GO é o título da pesquisa realizada
pela Professora Mestre Adriana Sousa do Nascimento que apresenta a necessidade de
se discutir o processo de industrialização no Brasil,

associando tais reflexões à

implantação do DAIA - Distrito Agroindustrial em Anápolis/GO com intuito de analisar
as modificações sócioambientais oriundas da implantação dessa atividade econômica.
O Professor mestrando Milton Neemias Martins da Silva fez um estudo
sobre Os recursos de informações e o impacto sobre o meio ambiente apresentando
as origens e dimensões dos impactos das informações na vida do ser humano, como
essas informações estão relacionadas com a estratégia, gerando assim recursos e fluxos
evolutivos das informações as quais o homem apropria e cria novos produtos e nova
dinâmica social, trazendo o composto econômico como fonte de dominação. Este
mesmo professor no artigo intitulado Relação entre reciclagem e planejamento
estratégico em indústrias de reciclagem no município de Anápolis discute e analisa o
modelo de planejamento estratégico adotado por empresas de reciclagem e investiga se
elas foram capazes de formar estratégias para a empresa,

procurando aplicar o

referencial teórico ao caso das indústrias de reciclagem na cidade de Anápolis- GO.
A Professora mestranda Ana Paula Parreira da Cunha e Silva apresenta uma
proposta de estudo voltada à implantação das técnicas de marketing como uma
prioridade na busca pela consolidação de Instituições de Ensino Superior (IES), num
mercado que a cada ano se torna mais competitivo na cidade de Anápolis, no trabalho
intitulado O

marketing como ferramenta

diferencial

na estratégica da

competitividade entre as Instituições de Ensino Superior.
O doutorando Marcos Cotrim de Barcellos, no artigo intitulado O Primeiro
ano de Permanência:tradição ou conservadorismo católico? mostra os traços
essenciais da concepção de tradicionalismo que foi elaborada ao longo do primeiro ano
de publicação da revista Permanência que

contrapôs

os conceitos tradicional e

conservador de ordem, realizando um caminho histórico pioneiro no Brasil, qual seja o
de debater num âmbito francamente “cultural” o problema da autoridade a partir da qual
leu os episódios do confronto entre tradição e revolução no século XX.
Ainda comemorando os 15 anos da Faculdade Católica de Anápolis foi
lançada a revista científica impressa denominada REVISTA DA FACULDADE
CATÓLICA DE ANÁPOLIS, composta exclusivamente de artigos cuja autoria são

nossos professores. Alguns desses artigos estão nesta sétima edição da revista on line
De Magistro de Filosofia.
Esperamos que esse material científico contribua para o crescimento
intelectual e cultural de nossos leitores, desenvolvendo o gosto pela investigação
contínua e sedimentando o progresso institucional que tem marcado a história de nossa
instituição de ensino, não só na cidade de Anápolis, como em toda a região onde se faz
presente através de nossos alunos e ex-alunos.
Boa leitura aos internautas que nos honram com sua visita ao nosso site.
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