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Na pesquisa, expressamo-nos de variadas formas. Os caminhos ali são

tangíveis e intangíveis. Os cursos técnicos redimensionam seu caminho
pela reflexão criteriosa e pelo trabalho contínuo de transformação da realidade. É claro que pensamos que a pesquisa deve ser prática e deve ir ao
encontro de soluções para problemas reais em uma região com o perfil industrial e comercial; porém, a Global Manager é uma das poucas publicações da região da Serra gaúcha com o prestígio de existir para a pesquisa
teórica e, por isso, formadora e pensante, sendo uma referência de pesquisa
mesmo para concorrentes distantes, o que, por si só, demonstra a importância de sua existência. Entendemos que a pesquisa deva contemplar a integração do conhecimento em seu mais alto nível, compartilhado com todos,
no sentido de fazê-la avançar.
Nesta edição, apontamos para a diversidade que, na unidade, consolida a linha de atuação da Revista Global Manager, inserida no contexto
acadêmico e da comunidade. Desta forma, vemos ali a consolidação de um
projeto que atinge toda a comunidade e região da serra gaúcha, e que serve
de parâmetro da pesquisa científica acadêmica para iniciantes no assunto.
Os dez artigos que compõem a Global Manager atendem a diversos
enfoques: a tomada de decisões; a redução de perdas na área de produção;
os movimentos sociais e a sociedade civil; o bem precioso da água; a educação à distância; a gestão de documentos digitais culturais; o novo paradigma da interdisciplinaridade nos estudos organizacionais; o ambiente dos
países desenvolvidos e subdesenvolvidos; o desenvolvimento profissional
docente no ensino superior em um ambiente virtual e a utilização de testes
paramétricos em pesquisas científicas, de variada forma. Esses temas dão
conta das pesquisas realizadas por alunos e professores da FSG e prima por
declarar a Educação, a Cultura e o Conhecimento como baliza para a construção de um mundo melhor.
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Neste sentido, a diversidade dos temas colabora diretamente para a
ampliação do sentido de pesquisa e do questionamento de sua direção, pois,
a cada artigo, vemos que se descortinam o trabalho do pesquisador, seja ele
aluno ou professor, no sentido de ensinar, partilhar, compreender e pesquisar sobre os problemas atuais da academia, da comunidade e da região. Nos
artigos, a preocupação técnica vem aliada à preocupação humana, pois, de
todo trabalho de pesquisa, resultam possíveis encaminhamentos para as
melhorias propostas. Assim, nosso projeto se torna eficaz quando, através
da pesquisa científica, realiza-se o trabalho de propor o debate das questões
levantadas e se encaminham as soluções para os problemas encontrados,
numa quase epifania do resultado que melhora, aos poucos e visivelmente,
o mundo em que vivemos.
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