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EDITORIAL 

Mais uma edição da  revista on line De Magistro de Filosofia está no ar. É a 

terceira  edição desse ano, o que muito nos faz feliz pois estamos cientes de que com 

essas publicações estamos contribuindo para a formação integral de nossos alunos e 

visitantes de nosso site. Como das vezes anteriores, nossa expectativa é que esse número 

também sirva como um estímulo e inspiração à leitura dos artigos e relatos de pesquisa, 

frutos do trabalho de nossos docentes e alunos,  que são sempre relevantes na discussão, 

esclarecimento e equacionamento das inúmeras e por vezes urgentes questões que dizem 

respeito à educação brasileira em geral e, em particular, ao ensino superior. 

Compõem essa edição os seguintes artigos:  

1. A formação do professor para a docência universitária segundo os paradigmas 

educacionais da pós-modernidade, de autoria de  Cleber Inácio Ferreira, Lucas 

Emanuel Pereira, Marcos M. dos Santos que, sob a orientação da Professora Mestre   

Maria Inácia Lopes tem como objetivo apresentar  um panorama geral sobre o desafio de 

se formar, (re)qualificar e profissionalizar, ao longo do tempo, um docente tecnicamente 

apto a contribuir com sua prática de trabalho junto às novas demandas do ensino superior 

dentro desta universidade calcada em perspectivas educacionais da pós-modernidade; 

2. Jesus Cristo: Verdadeiro Deus e verdadeiro homem, segundo Hans Kessler é o 

artigo escrito em parceria por Ueslei Vaz Aredes e Frei Flávio Pereira Nolêto O.F.M. e  

pretende demonstrar histórica-dogmáticamente que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro 

homem, tema que foi perdido na modernidade; 

3. Influência das redes sociais nas empresas, artigo escrito por José Cícero Granjeiro de 

Carvalho Junior que  busca  expor a importância das Redes Sociais e mídias sociais como 
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ferramenta para o alcance de metas, melhoramento de processos e como excelente meio 

para expansão de negócios;  

4. A Phrónesis como excelência polítika no Livro VI da Ética a Nicômaco, trabalho 

conjunto  realizado por Francisco Rodrigues dos Santos, Ricardo Rodrigues Neiva, Ygor 

Antônio de Faria Oliveira e José Jivaldo Lima  tece considerações  sobre uma parte do  Livro 

VI, da Ética a Nicômaco,  de Aristóteles,  para compulsar uma excelência (areté = 

virtude) imprescindível à vida polítika como propõe o mestre estagirita em sua obra, 

aliás, em total consonância com sua Política; 

5. A avaliação da aprendizagem no Curso de Administração em uma Instituição de 

ensino superior de Anápolis, trabalho realizado por  Natalia Pereira de Melo sob a 

orientação de  Maria Inácia Lopes  e que objetivou  investigar a utilização de 

metodologias de avaliação de aprendizagem; 

6. A filosofia freiriana e o ensino brasileiro: uma análise crítica sobre os reflexos da 

filosofia de Paulo Freire no ensino superior nacional é um trabalho de Fernando 

Henrique Lopes e Martinho Fazenda Ducal que, através de uma pesquisa bibliográfica, 

busca as raízes históricas do método Paulo Freire bem como avalia a sua influência no 

cenário educacional brasileiro; 

7. Educação ambiental através do uso de trilha ecológica no Seminário Regina 

Minorum – Anápolis-GO é o  relato  de um projeto de educação ambiental realizado 

pelas tecnólogas ambientais Edna Dayane de Bessa Almada e Morgana de Araújo 

Bernardes, ex-alunas da Faculdade Católica de Anápolis; 

8. A  transmissão da fé: Querigma, Catequese, Teologia, artigo de autoria do Pe. 

Françoá Costa que define o que vem a ser a fé e mostra que seu conteúdo se transmite 

principalmente pela pregação, pela catequese e pelo ensino da teologia. 

Desejamos uma boa leitura aos que nos prestigiam visitando  nosso site. 

Enfatizamos que as idéias expressas nos artigos publicados pela  Revista De 

Magistro de Filosofia são de inteira responsabilidade de seus autores.  

 

Anápolis,  segundo  semestre  de 2015 
Profa. Ms. Maria Inácia Lopes  

Presidente do Conselho Editorial 

 

 

 


