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Editorial
É com satisfação que compartilhamos mais uma conquista alcançada para a
consolidação da Essentia Editora – a aprovação do seu Regimento –, que vem estabelecer as
diretrizes para seu melhor funcionamento. Além de apresentar de forma clara seus objetivos,
reforçando o compromisso de estimular a produção científica, tecnológica e literária,
regulamenta sua estrutura organizacional, define as competências de seus diversos setores
de trabalho e também do Conselho Editorial, cujas atribuições são, entre outras, definir
a política editorial da Essentia, analisar as obras a serem editadas e indicar especialistas,
quando necessário, para avaliação técnica de materiais para possível publicação.
Dando prosseguimento a seu propósito original de publicar artigos inéditos
sobre temas relevantes nas diversas áreas do conhecimento humano, a Essentia Editora
entrega mais uma edição da revista VÉRTICES. Neste segundo número do volume 16,
colocamos à disposição do leitor 13 artigos de grande relevância para o meio acadêmico
e científico mais 3 resumos de dissertações, que apresentam a síntese do trabalho de
pesquisa realizado por seus autores.
O primeiro artigo “Perspectivas e limites da prevenção do câncer de útero e de
mama: a vivência das usuárias do CSU de Guarus, em Campos dos Goytacazes, RJ”, das
autoras Viviane Aparecida Siqueira Lopes e Fernanda Rangel Rego, analisa os fatores que
limitam a realização de consultas ginecológicas com base em uma pesquisa com usuárias
de um Centro de Saúde em Campos dos Goytacazes (RJ). Escrito inteiramente em
língua inglesa, o artigo das autoras Lucíola S. Lannes e Beatriz Quintal apresenta uma
técnica de geoprocessamento, que pretende auxiliar professores e estudantes de escolas
básicas e secundárias nos campos de ciências, biologia e geografia a desenvolverem
habilidades para análise ambiental objetivando um aprendizado participativo.
O artigo de Érica Vieira Almeida e Etuany Martins Rangel traça um perfil das famílias
beneficiárias do Programa Bolsa Família em Campos dos Goytacazes e do seu processo
de reprodução social e reafirma a condição de trabalhador desses beneficiários, em
sua maioria, precarizados, mal remunerados e superexplorados. Com base em ensaio
conduzido no Setor de Jardinagem do Instituto Federal do Espírito Santo, Danilo
Ferreira Mendes, Samuel Ferreira da Silva, Ramon Ramirez de Oliveira da Ressurreição,
Gilson Souza Tulli e Jéferson Luiz Ferrari avaliam a uniformidade de aplicação de água
para aspersores escamoteáveis. Em contribuição à produtividade agrícola, Alexandre
Caetano Perozini, Patrícia Sobral Silva e Rita de Cássia Santos Goussain avaliam, por
meio de experimento, a resistência de genótipos de amendoinzeiro A. hypogaea ao tripes
do prateamento E. flavens, sem o uso de inseticida, analisando ainda seu potencial
produtivo. No sexto artigo, Sérgio Assis Galito Araújo desenvolve uma estrutura de
controle de posição do tipo RASTRO, aplicada com uso do manipulador robótico
modelo RD5NT do fabricante Didacta Itália. Fabrício Maciel ressalta, em seu artigo,
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a centralidade do conceito de trabalho no pensamento do sociólogo francês Robert
Castel. O artigo apresenta uma introdução geral da obra de Castel, recupera a relação
entre trabalho e vulnerabilidade social e conclui apontando para a importância da
compreensão do trabalho como a principal questão social contemporânea. Maurecir
Guimarães de Moraes, em seu artigo “O pensamento ambiental em José Bonifácio
de Andrada e Silva”, procura acentuar a presença marcante do renomado Patriarca da
Independência na discussão sobre a degradação ambiental ocorrida no Brasil no século
XIX, demonstrando uma dimensão de Bonifácio desconhecida pela historiografia
brasileira. O nono artigo, de Daniela Cristina Faria Vieira e Cleuber Antonio de Sá
Silva, avalia o emprego da transglutaminase em bebida láctea de leite de cabra com 45%
de soro, assim como as características físico-químicas, microbiológicas e sensoriais dessa
bebida durante o prazo de validade do produto. Apesar de reconhecerem na construção
civil uma das atividades mais significativas para o desenvolvimento econômico e social
do país, Nicole de Castro Pereira e Vassiliki Terezinha Galvão Boulomytis apontam
as causas dos impactos negativos na sociedade, ocasionados pela geração de resíduos
advinda dessa atividade, analisam as políticas públicas adotadas no município de
Caraguatatuba/SP, estimando o volume anual gerado de Resíduos de Construção e
Demolição e identificando as ações e os agentes envolvidos. Ludmila Gonçalves da
Matta apresenta os resultados de um estudo sobre o sistema de cotas na Universidade
Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) e analisa a relação entre a oferta
e a demanda de vagas e também as notas de aprovação. Por meio de uma pesquisa
exploratória e documental, Walter Luiz de Mello Loureiro, Julio Vieira Neto, Romeu e
Silva Neto e Sergio Ricardo da Silveira Barros analisam e discutem os principais aspectos
e transformações socioeconômicas ocorridas no processo evolutivo do desenvolvimento
local, após o início das atividades da indústria do petróleo e gás em Macaé/RJ, apontando
a necessidade de uma discussão mais profícua em relação ao problema espacial, cultural,
político e social das regiões, como instrumento capaz de prover ações planejadas com
vistas à sustentabilidade. Ao partir de um corpus composto por falas de uma professora
do quarto ciclo da Educação de Jovens e Adultos, de uma escola no município de
Itapema, em Santa Catarina, Carla Avena Camilotto tece uma reflexão sobre a prática
de correção textual no contexto escolar sob uma perspectiva dialógica. Fechamos o
número com os resumos de Sergio Rafael Cortes Oliveira – “Análise da influência da
presença de veículos de grande porte no comportamento aerodinâmico e aeroelástico
de estrutura de ponte”; Luiz Fernando Rosa Mendes – “Análise multicritério para
universalização dos serviços elétricos em domicílios rurais isolados da região norte
fluminense” e Tanisse Paes Bóvio Barcelos Cortes – “A (re)configuração da linguagem
da comunicação: Uma análise das fan pages institucionais no Facebook”.
Boa leitura a todos!
Equipe Essentia Editora
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