Nota de Esclarecimento

A fim de contemplar os Trabalhos de Conclusão de Curso dos alunos do
Centro Universitário Jaguariúna e da Faculdade Max Planck, de forma integra
e em sua versão final, reconhecendo e estimulando a dedicação com a
ciência, a Editora Chefe Prof.ª Dr.ª Ana Maria Girotti Sperandio e o redator da
Revista Patrick Pereira optaram abrir um exceção quanto ás normas de
publicação de trabalhos, uma vez que essa edição não se caracteriza como
um volume ordinário ou extraordinário da Revista quanto ás suas publicações
temáticas.
Essa exceção se justifica uma vez que a linguagem e a natureza escrita
dos trabalhos de conclusão de curso se aproximam da linguagem acadêmica,
porém nem sempre se configura exatamente como tal, principalmente quanto
à importância da inovação científica.
Dessa maneira, outras regras foram definidas para selecionar os
trabalhos nesta edição especial:
1) Deve apresentar objetivos, metodologias e resultados de maneira
clara e objetiva.
2) O tema deve ter relevância social
3) O trabalho deve ter recebido nota igual ou superior a 9 pontos na
avaliação final.
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Esta Edição da Intellectus, Revista Acadêmica Digital, tem por objetivo
publicar os Trabalhos de Conclusão de Curso dos alunos graduados no ano
de 2016, das Faculdades Max Planck e do Centro Universitário de
Jaguariúna – FAJ.
Os trabalhos apresentados nessa edição foram previamente selecionados e
demonstram conteúdo aprofundado das diversas áreas de formação, como
revisão de literatura, solução para possíveis dificuldades e pesquisa de novas
abordagens científicas, para contribuição e melhor desenvolvimento das
diferentes áreas de atuação.
A Faculdade Max Planck e o Centro Universitário de Jaguariúna reconhecem
que a rotina da leitura, a pesquisa e a construção do conhecimento são
aspectos intrínsecos para formação no ensino superior, sendo assim, o
desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso é de extrema
importância para que o aluno aprofunde seu conhecimento específico na área
de formação, preparando-o para o mercado de trabalho. Esta edição da
revista Intellectus proporciona aos alunos a vivência científica, pois com a
publicação em uma Revista Científica, o aluno sente que seu trabalho tem
reconhecimento e relevância, o que pode motivar os que possuem interesse
e perfil acadêmico, estimulando-os a adentrar-se nesta área de formação.

Boa leitura!

