EDITORIAL
Em primeiro lugar, queremos parabenizar a equipe da EDIPUCRS pela
idealização deste meio de comunicação de informações, que está se demonstrando
muito eficaz no seu objetivo de oportunizar uma publicação qualificada de Trabalhos de
Conclusão de todos os cursos de graduação da PUCRS, especialmente ao nosso
editor, professor Gilberto Keller de Andrade, pelo seu grande entusiasmo e motivação.
Os números mostram a relevância desta publicação, quer seja pelo número de
acessos, que já chega a mais de 17.500, dos quais 11.700 em 2009, ou pelo número
total de trabalhos publicados: 40 nesta edição, dentre eles 33 monografias e 7 artigos.
Também podemos notar um grande avanço no amadurecimento e qualificação
do Conselho Editorial, no reconhecimento de trabalhos que não puderam ser
publicados em números anteriores e que agora estão sendo disponibilizados,
demonstrando uma apreciação de valor aos que por algum motivo não puderam
constar no seu respectivo semestre.
A PUCRS mais uma vez se destaca como inovadora através de uma publicação
que vem ao encontro da sua missão de produzir e difundir conhecimento e promover a
formação humana e profissional. E, na vanguarda idealizadora de soluções eletrônicas,
como o EAD e suas publicações de e-books através da Editora Universitária,
estabelece, agora, sua visão de futuro com a Revista Eletrônica da Graduação, a qual
se constitui em um marco referencial que, certamente, será seguido por outras
universidades.
Além de tudo, ainda temos o talento dos nossos alunos que se mostram cada
vez mais capacitados e preparados para um mercado de trabalho exigente, tanto de
conhecimentos técnicos como de relacionamentos, línguas estrangeiras e distinções
acadêmicas, como esta oferecida pela PUCRS. Dessa forma, queremos também
homenageá-los por esta qualificação que fará parte dos seus currículos e os
acompanhará pelas suas carreiras profissionais.
Aos nossos leitores virtuais, desejamos uma boa apreciação dos conteúdos
divulgados e que estes possam servir para suas vidas profissionais e acadêmicas, seja
como um instrumento de pesquisa ou de consulta, dado o excelente nível dos trabalhos
e a cuidadosa avaliação dos conselhos editoriais.

Prof. Me. Jorge Ferreira da Silva Filho

Revista da Graduação, Porto Alegre, v.2, n.2, ago/dez. 2009

