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Editorial
Chegamos à décima primeira edição da Revista Eletrônica do Alto Vale do Itajaí
(REAVI). Com ela iniciamos um novo momento do periódico. A revista a partir desta
edição passa a receber artigos apenas na área de Administração, Ciências Contábeis e
Turismo. Temporariamente ocupo a função de editor-chefe, até que seja revisado o
regulamento da revista e seja formada uma nova equipe editorial. Em breve o
Departamento de Ciências Contábeis do Centro de Educação Superior do Alto Vale do
Itajaí (CEAVI) da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) será responsável
por gerir a REAVI, cabendo à Direção de Pesquisa e Pós-Graduação (DPPG), na qual
atualmente sou diretor, dar suporte ao periódico.
Esta edição conta com 4 artigos na área de Administração, Ciências Contábeis e Turismo
e, mais uma vez, um dossiê temático com a publicação dos 5 melhores trabalhos
apresentados no Congresso Nacional de Inovação e Tecnologia (INOVA) promovido pelo
Centro de Educação do Planalto Norte (CEPLAN/UDESC) entre os dias 19 e 21 de
setembro de 2017. O evento teve como áreas temáticas: modelos de negócios e inovação;
empreendedorismo tecnológico e indústria criativa; inovação em setores tradicionais;
inovação em serviços e; inovação à sustentabilidade. Além da avaliação “cega”, para a
avaliação dos trabalhos o comitê científico considerou os seguintes critérios: estreita
observância às orientações do regulamento, clareza quanto aos objetivos propostos, grau
de alcance dos objetivos propostos, contribuição para o conhecimento e/ou resolução de
problemas práticos e adequação com as linhas de atuação propostas para o evento. Cada
artigo foi enviado para pelo menos 3 avaliadores. Cabe aqui destacar a importância do
evento e, mais do que isso, a parceria entre CEPLAN e CEAVI, um exitoso caso de ganhaganha.
Aproveito a oportunidade para fazer um agradecimento especial aos avaliadores,
parceiros imprescindíveis. A próxima edição contará com um novo formato de artigo
(template já disponível), assim como esperamos que já tenhamos uma nova equipe
editorial e mudanças substanciais no escopo da revista que implicarão em um novo layout.
Com a certeza de que muito trabalho há de ser feito, espero que a leitura desta edição seja
prazerosa e faça jus ao espírito científico. Boa leitura.
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