Editorial

A

produção científica resulta do comprometimento de pesquisadores com a evolução do
conhecimento. O incentivo à produção científica adota a visão de investimento de longo
prazo para alavancar o desenvolvimento econômico e social de uma comunidade, estado
ou país. E este está diretamente associado ao capital intelectual disponível.
Promover a socialização do capital intelectual tem sido o compromisso da Competência:
Revista da Educação Superior do Senac-RS ao longo de sua trajetória. Este compromisso tem se
pautado por padrões de publicação que assegurem o rigor e o reconhecimento de um trabalho
científico. A integridade deste compromisso é atestada pela avaliação Qualis/Capes - Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que classifica a Competência com estrato B3 na
área da Administração e B4 nas áreas de Educação e Interdisciplinar, dentre outros.
Esse reconhecimento afirma o empenho da Competência na disseminação de produções
científicas voltadas às áreas de atuação do Senac-RS. Assim, esta primeira edição de 2017 apresenta artigos distribuídos em temas variados, como a compreensão do imaginário organizacional
na mobilização da subjetividade de jovens aprendizes. Outra contribuição está na reflexão que
apresenta as competências necessárias para atuar na área de comércio exterior.
A descrição da aplicação do modelo de Gestão de Carreira em Y é o tema seguinte, que vem
acompanhado da discussão sobre o papel da educação no alcance do desenvolvimento sustentável.
Ainda no contexto educacional, são apresentados mais três trabalhos. O primeiro considera a perspectiva da aprendizagem e busca compreender um instrumento técnico-pedagógico
para avaliação de softwares. O segundo quantifica os fatores que conduzem à satisfação de alunos
de cursos de educação a distância e o terceiro analisa o trabalho docente no curso de especialização
em Gestão Pública de duas instituições.
Por fim são apresentadas questões sociais de consumo a partir da reflexão sobre a influência da cultura no consumo de alimentos saudáveis.
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