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EDITORIAL 

 

Nesta edição da Revista Rumos da História são publicados 8 artigos, envolvendo 

ao todo 30 autores e coautores, sendo 7 professores e 23 alunos do Ifes campus 

Centro-Serrano. Os alunos são graduandos do curso de Administração e os 

professores lecionam no referido curso superior do campus. 

A edição temática da Revista se remete ao Seminário Integrado Acadêmico (SIA) 

desenvolvido ao longo do curso superior de Administração do Ifes campus 

Centro-Serrano. O seminário é integrante da política educacional do curso de 

fomentar nos alunos o interesse pela produção acadêmica, além de ambientar o 

discente à escrita científica referente às diversas áreas da Administração. 

O professor Adilson Oliveira Cruz, juntamente com as alunas Carolaine Ponath, 

Juliane Maria Christ e Micaela Bullerjahn desenvolveram um estudo sobre a 

utilização da tecnologia da informação e comunicação (TIC) em micro e 

pequenas empresas familiares na região de Santa Maria de Jetibá/ES e qual o 

impacto da utilização dessas TIC nas estratégicas dessas micro e pequenas 

empresas. 

Em uma pesquisa também realizada na cidade de Santa Maria de Jetibá/ES o 

professor Sérgio Adriany Santos Moreira, juntamente com os alunos Raul 

Antonio Cabral, Heyttor Schaefer Barbosa e Willy Nascimento buscaram analisar 

uma possível relação de influência entre a cultura pomerana e a consolidação 

de modelos administrativos locais, utilizando uma pesquisa survey em forma de 

escala Likert, cujos respondentes eram profissionais ligados diretamente ao 

comércio.  

Fazendo uma alusão ao trabalho Home Office em tempos de pandemia, o 

professor Bruno Rezende, juntamente com os alunos Flávio S. Pereira, Micaela 

Bullerjahn, Adrya Auler Tesch e Vanessa S. Pereira analisaram 6 estudos, por 

meio de consultas ao Google Scholar e ao Portal de Periódicos Capes entre julho 

e agosto de 2020 em uma revisão de literatura, no intuito de traçar um o 

panorama das pesquisas sobre a rotina de trabalho das mulheres durante a 

pandemia do Covid-19. 



Revista Rumos da História, Vitória-ES, n. 11, v. 2, 

janeiro/julho de 2021-  ISSN 2359-4071 

 

2 
 

O trabalho em período pandêmico também foi objeto de estudo da professora 

Samine de Almeida Benfica que, juntamente com as alunas Gisely Butcovsky 

Margon, Jhony Sabino e Rebeca Azeredo Loureiro, propuseram identificar as 

principais estratégias de comunicação comercial utilizadas por uma família de 

feirantes da cidade de Santa Leopoldina/ES no contexto de pandemia e 

comparar com a situação anterior em que viviam, a fim de observar as mudanças 

ocasionadas. 

Em relação aos processos de recrutamento e seleção utilizados nas 

organizações, a professora Jordana Coelho, juntamente com as alunas Eulália 

Regina F. Tesch, Luciane Laurett e Jezreel K. Vieira analisaram como a 

Inteligência Artificial pode auxiliar em tal processo. Para isso, utilizaram uma 

pesquisa bibliográfica com o intuito de reconhecer as etapas do processo de 

recrutamento e seleção e analisar quais etapas pudessem ser substituídas pela 

Inteligência Artificial. 

O professor Isaac Gezer, juntamente com as alunas Alana Fick Cardoso, Kelly 

Cristina Hunche e Mariana Zumach visaram discutir as atitudes das empresas 

mineradoras envolvidas nos desastres ambientais causados pelo rompimento da 

barragem de Brumadinho, realizando uma pesquisa qualitativa de abordagem 

descritiva no intuito de compreender aspectos: econômicos, sociais, ambientais 

e psicológicos do desastre. Em outro trabalho, o professor Isaac Gezer, 

juntamente com as alunas Bionda Vervloet, Júlia Topfer e Adrya Auler realizaram 

um estudo que visasse esclarecer um pouco sobre alguns produtos que o 

mercado financeiro oferece e apresentar um possível perfil de investidores 

jovens do estado do Espírito Santo. 

Por fim é apresentado um estudo com abordagem quantitativa para avaliar os 

diferentes métodos de resolver equações polinomiais e quais são as suas 

aplicações no cálculo de taxas efetivas de juros. No trabalho o professor Euclésio 

Rangel Waiandt, juntamente com as alunas Graziela Musso Bucher Piekarz, 

Lorena Ripardo Ferreira da Conceição, Mariana Zumach e Matheus Leppaus 

Nickel, além de mostrarem como surge a equação polinomial em questão, 

expõem também alguns métodos para resolvê-las. 
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Com a expectativa de promover a produção científica ainda na graduação, são 

expostos esses estudos desenvolvidos por professores e alunos do curso de 

Administração do Ifes campus Centro-Serrano, tendo como proposta a difusão 

do conhecimento acadêmico, debates e desenvolvimento do pensamento 

científico dentre os leitores de diversas áreas. 
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