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APRESENTAÇÃO
É com alegria que colocamos no ar a oitava edição da Revista De Magistro
de Filosofia. Como as edições anteriores, 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 edição oferece artigos científicos nas áreas do conhecimento ligadas
aos cursos de Administração, Filosofia, Teologia, Gestão Ambiental e Gestão de
Recursos Humanos, cursos que a nossa Instituição oferece atualmente. Inclui, também,
um artigo da área jurídica, de autoria de professores convidados.
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, alunos concluintes de nossos cursos e professores de outras instituições
que manifestam o desejo de terem seus trabalhos divulgados através de nosso site.
Este número da De Magistro de Filosofia é composto de seis artigos. Os
dois primeiros são fruto do trabalho de nosso professor do Curso Superior de
Tecnologia em Gestão Ambiental, Marcos David Gonçalves, que trata da violência
criminalizada em Goiânia fazendo uma análise da sua distribuição espacial e procura,
também, mostrar a força do coletivo no planejamento urbano moderno.
Três professores da UNIBALSAS- Maranhão, Leonardo Mendes Bezerra,
Zani Roberto Guedes e Dircilene da Silva Ladico escreveram o artigo sobre retrovenda,
venda com reserva de domínio e venda sobre documentos.
A professora Elaine Abrahão Amaral, coordenadora dos Cursos de
Administração e Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, pesquisou
procurando demonstrar se a escola em tempo integral é um espaço de construção ou de
precarização do processo educacional.
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As licenciadas em Filosofia, Patrícia Aparecida Cezário dos Santos e
Adriane Kareen Müller Silva, sob a orientação do Professor Pe. João Batista Ferraz do
Prado e revisão da Professora Maria Inácia Lopes, fizeram uma análise dos
fundamentos da Filosofia da Educação de Santo Tomás de Aquino e do ensino de
Filosofia nas escolas de ensino médio no Brasil.
Nossa expectativa é de que esse trabalho científico que ora apresentamos
seja um auxiliar para o crescimento intelectual e cultural de nossos leitores, incentive-os
à leitura e escrita, desenvolva o gosto pela investigação contínua contribuindo com a
formação de nossos alunos , uma vez que nosso compromisso como Instituição Católica
de Ensino é formar bons cristãos, honestos cidadãos e profissionais competentes.
Boa leitura aos internautas que nos honram com sua visita ao nosso site.
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