EDITORIAL
O Caderno de Graduação da Faculdade Integrada Tiradentes – FITS é uma
revista científica que além da divulgação de resultados científicos e tecnológicos, também tem como objetivo central fomentar a aproximação de discentes
com o processo de pesquisa, mobilizando seus conhecimentos teóricos e habilidades práticas, que sob orientação de seus docentes, possuem relevância
científico-social e podem ser aplicados na compreensão das diferentes dimensões da sociedade.
A presente publicação reflete a preocupação da FITS com a pesquisa institucional, compreendendo que esta é fundamental para o desenvolvimento do intelecto do aluno bem como para sua capacidade de buscar informações, analisá-las
e trazer novos questionamentos e soluções para situações rotineiras, integrando
os saberes e competências adquiridos ao longo de sua formação acadêmica nos
seus cursos, e a produção e a reconstrução de conhecimentos em cada área de
estudo. Esta edição do Caderno de Graduação traz artigos que abrangem diversas
áreas das Ciências Humanas e Sociais, além de também refletirem as múltiplas e
interdisciplinares práticas de pesquisa realizada à nível institucional na FITS, sobretudo através de Práticas Investigativas, Programa de Bolsas de Iniciação Cientifica
(PROBIC), Programa Voluntario de Iniciação Cientifica (PROVIC), entre outras formas de fomento e valorização da pesquisa nas diferentes áreas das humanidades.
Dentre os temas abordados nesta edição, destacamos o preconceito, relações de gênero, violência, opressão contra a mulher e o negro, relações étnico-raciais, desigualdades sociais, a institucionalização do Serviço Social como
profissão, a reprodução do sistema capitalista em meio a crises e contradições,
as transformações no Estado brasileiro e nos múltiplos dispositivos jurídicos em
vigência na nossa sociedade, o polêmico debate sobre a redução da maioridade
penal no Brasil, a relação entre processos civis e provas periciais, entre outras.
Os artigos apresentados refletem questões relevantes no nosso tempo presente,
apontando reflexões que nos permitem repensar o sentido de nossa cidadania e
democracia, bem como o necessário aprofundamento do debate sobre os rumos
de nossa sociedade.

Parabenizamos todos os autores dos artigos aqui publicados, agradecendo
suas contribuições no âmbito acadêmico e social. Agradecemos também a participação do Conselho Consultivo e Conselho Editorial pela colaboração na realização desta edição. E do mesmo modo, aproveitamos para convidar nossos leitores,
professores e alunos a participarem das próximas edições por intermédio da submissão de seus artigos com resultados de suas pesquisas. O processo de submissão é realizado de forma contínua através do site www.periodicos.set.edu.br, e os
artigos selecionados / aprovados são publicados através do Sistema Eletrônico de
Edição de Revistas (SEER).
Desejamos a todos uma boa leitura e novos desafios na produção acadêmica.
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