Apresentação
O Periódico Interdisciplinar: Sociedade, Tecnologia e Ambiente – PISTA apresenta à
comunidade acadêmica o seu segundo número. Entre os autores, professores e alunos de vários
cursos da PUC Minas, mas também de outras instituições. Compõe esta edição uma seção
temática: Mulheres na vida econômico-social, na vida acadêmica e nas organizações:
múltiplas perspectivas de análise. Os trabalhos que integram esse dossiê são bem variados;
como o próprio nome do periódico explicita, a interdisciplinaridade é uma preocupação central.
Continuam presentes, além disso, duas seções compostas por artigos de temática livre – uma
docente, e outra discente.
O Editorial tratou com profundidade a relevância da temática selecionada para o dossiê,
contextualizando-a oportunamente no cenário sócio-político atual do país. Os artigos
publicados abordam diversas e importantes discussões em muitas áreas do saber:
Administração, Comunicação Social, Ciências da Religião, Ciências Contábeis, Saúde Coletiva
e Direito – foram vários os campos do conhecimento contemplados.
Os artigos que integram a seção docente de temática livre também apresentam
contribuições originais. No campo do Direito, uma importante discussão sobre ‘abandono
afetivo’; no campo da Psicologia, uma reflexão sobre ‘orientação profissional’ - que inclui a
responsabilidade da Universidade relacionada às preocupações dos jovens que estão concluindo
o Ensino Médio, sobre a escolha da carreira e a construção de um projeto de vida.
Na seção discente de temática livre, um trabalho feito com a participação de alunos do
curso de Psicologia revela oportunas preocupações de ordem acadêmica, explicitando e
analisando a natureza dos nexos entre ensino, pesquisa e extensão; o outro, que encerra esse
número, vindo da área de Sistemas de Informação, evidencia, além disso, o grau de maturidade
da pesquisa no âmbito da graduação, associando à investigação científica feita na dimensão
acadêmica a justa preocupação de colocá-la a serviço de demandas da população.
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Esperamos assim, cumprir um dos propósitos dessa publicação: dar voz às contribuições
científicas que precisam ser ouvidas para iluminar as importantes discussões colocadas pelo
complexo panorama social, econômico e político da contemporaneidade.
Como sempre, cabe um agradecimento final a todos os que colaboraram para o sucesso
dessa iniciativa: além dos autores, o pró-reitor da unidade São Gabriel da PUC Minas,
Alexandre Guimarães, o diretor acadêmico, Cláudio Bahia, e a estagiária, assistente de edição,
Daniela Salvo Moraes.

Prof. José Wanderley Novato-Silva
Editor
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