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APRESENTAÇÃO EDITORIAL 

A REVISTA GESTÃO, SUSTENTABILIDADE E NEGÓCIOS – RGSN é um periódico semestral da 

Faculdade São Francisco de Assis/UNIFIN, com contribuições de autores do Brasil e do Exterior. Publica 

trabalhos vinculado as áreas de conhecimentos: Gestão, Sustentabilidade, Ambiente e Negócios, com 

enfoque multidisciplinar, na forma de artigos científicos.  

A REVISTA GESTÃO, SUSTENTABILIDADE E NEGÓCIOS – RGSN aceita para publicação 

artigos inéditos resultantes de estudos teóricos, pesquisas e relatos de experiências. Excepcionalmente 

poderão ser publicados artigos de autores brasileiros ou estrangeiros editados anteriormente em livros e 

periódicos que tenham circulação restrita no Brasil. 

A publicação de artigos está condicionada a pareceres de membros do Comitê Científico ou de 

Colaboradores Ad hoc. A seleção de artigos para publicação toma como critérios básicos sua contribuição 

às áreas de conhecimento aceitas pela Revista e à linha editorial da Revista, a originalidade do tema ou do 

tratamento dado ao mesmo, assim como a consistência e o rigor da abordagem teórico-metodológica. 

Eventuais modificações de estrutura ou de conteúdo, sugeridas pelos pareceristas ou pela Comissão 

Editorial, só serão incorporadas mediante concordância dos autores. 

A RGSN busca colaborar no processo de disseminação da produção científica e tecnológica, 

mostrando a capacidade dos profissionais-pesquisadores e, também, dos alunos em processo de Iniciação 

à Educação Científica e Tecnológica em produzir, elaborar e difundir suas produções científicas relevantes 

para a transformação e melhoramentos em Ciências e Tecnologias na sociedade atual. 

Com isso, a RGSN favorecerá a difusão da produção intelectual oriundas de trabalhos concluídos 

ou em processo investigativos provenientes de diferentes origens dentro do ensino superior. 

A RGSN conta com o apoio da comunidade da Faculdade São Francisco de Assis/UNIFIN e das 

demais Instituições de Ensino Superior do Rio Grande do Sul, do Brasil e do exterior. Agradecemos a 

confiança em nossa iniciativa e desejamos uma ótima leitura! 
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