O rei do pop e as nuances da pós-modernidade trágica

Editorial
A Essentia Editora entrega o terceiro número da Revista VÉRTICES referente
ao volume 12, o quarto número sob nosso encargo. Há um sentimento generalizado de
dever cumprido entre os membros da equipe da Editora e do Conselho Editorial ou,
no mínimo, uma sensação de que empreendemos os esforços possíveis para oferecer à
comunidade acadêmica do Instituto Federal Fluminense, como também aos leitores,
autores e julgadores externos uma publicação de periodicidade regular e que busca, com
veemência, melhor qualidade.
Se o propósito original da revista VÉRTICES é focalizar artigos originais sobre
temas relevantes nas diversas áreas do conhecimento humano, um dos caminhos
irreversíveis é sua indexação em bases de dados. De fato, conseguimos significativa
vitória: a indexação no Directory of Open Access Journals. Trata-se de uma base de dados
de acesso gratuito com 5.797 títulos de periódicos científicos e acadêmicos e cerca de
486.100 artigos. Conseguimos ainda disponibilizar, a partir de julho de 2010, o acesso
à revista e o processo de submissão on-line com a implantação do Sistema Eletrônico de
Editoração de Revistas (SEER), do IBICT. O SEER é um software desenvolvido para a
construção e gestão de uma publicação periódica eletrônica. Essa ferramenta contempla
ações essenciais à automação das atividades de editoração de periódicos científicos.
Recomendado pela CAPES, o processo editorial no SEER permite uma melhoria
na avaliação da qualidade da revista e uma maior rapidez no fluxo das informações.
Também o SEER permite a disseminação, divulgação e preservação dos conteúdos da
revista. Com o uso dessa ferramenta, é possível consultar o conteúdo dos artigos da
VÉRTICES, em todos os números já publicados, por palavras do título, resumo, autor
e/ou assunto. O sistema de submissão de artigos passa a ser também pelo SEER e para
facilitar ao autor que deseja submeter um artigo à revista, elaboramos um tutorial.
O acesso on-line deve ser feito pelo site no endereço: http://www.essentiaeditora.iff.
edu.br/index.php/vertices. Nossa próxima meta é manter a periodicidade e aumentar
a quantidade de artigos publicados em cada número para que possamos indexar a
VÉRTICES na base de dados SCIELO.
Ademais, apesar das críticas (sempre bem-vindas) de que estamos distantes de ser
um periódico brasileiro com Qualis A, este fato deve ser um elemento de estímulo para
que continuemos – e aqui nos referimos aos próximos números e contribuições que
virão de vocês leitores, autores e julgadores – a lutar, até porque essa expectativa assegura
a relevância da revista VÉRTICES...
Especificamente em relação ao número três do volume doze, temos treze artigos
originais, uma palestra, uma homenagem e uma resenha crítica. Publicamos, nesse
número, as contribuições de vinte e seis autores com seus originais. No caso, temos

VÉRTICES, Campos dos Goytacazes/ RJ, v.12, n. 3, p. 7-16, set./dez. 2010

5

Nayana M. Moraes

cinco trabalhos na área de educação: “Projeto Educar para Ficar”: ações que legitimam
políticas afirmativas no âmbito da Rede Federal de Ensino, das autoras Cristina Barreto
Tavares e Maria Lúcia Moreira Gomes, “Sistema de cotas: uma perspectiva de análise
a partir do caso da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro”, de
Ludmila Gonçalves da Matta, “Os desafios da educação: da cibercultura na educação e
a docência online”, de Nelma Vilaça Paes Barreto, “A redefinição do papel da escola e
do professor na sociedade atual”, de Amanda de Oliveira Ferreira e Maycon Jefferson
José de Souza e “Os (des)caminhos da educação: a importância do trabalho de campo na
geografia”, dos autores Juliana Santa Ribeiro da Silva, Mirian Belarmindo da Silva e José
Leonídio Varejão. Na área de meio ambiente e alimentos temos os artigos “Biodiesel:
uma energia alternativa e verde”, de Milena Carvalho Teixeira e Desiely Silva Gusmão
Taouil, “Potencial de mitigação da emissão de gases de efeito estufa e enquadramento em
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) de empreendimento de uso do biogás como
fonte energética em cadeia produtiva de frango de corte”, de Adriana Henrique Ferrarez,
Delly Oliveira Filho, Adilio Flauzino de Lacerda Filho, José Márcio Costa e Fabrício
Rodrigues Segui Aparisi, “Uma arquitetura de controle de processos ambientais baseada em
geoprocessamento”, do autor Luis Alberto Oliveira Lima Roque e “Presença de pesticidas
anticolinérgicos (organofosforados e carbamatos) em frutas e hortaliças no município de
Cabo Frio, RJ”, de Claudia Cristina Machado de Figueiredo de Oliveira, Kayte Chaves
Oliveira, Moacelio Verânio Silva Filho e Manildo Marcião de Oliveira. Temos ainda os
artigos “O rei do pop e as nuances da pós-modernidade trágica”, de Nayana M. Moraes,
“Militâncias e eleitorado em Campos dos Goytacazes: entre clãs, tribos e republicanismo”, de
Marcus Cardoso da Silva, “As Áreas de Especial Interesse Social no município de Campos
dos Goytacazes”, de Livia Soares Nunes, “O ciberespaço em uma reflexão geográfica”, dos
autores Hudson Lobato Azevedo e Henrique Pontes Ferreira Monteiro e a resenha crítica
do livro “A construção da geografia universitária no Rio de Janeiro” de Maria Sampaio
Machado elaborada por Robson Sampaio Machado. Contamos ainda nesse número com
a Palestra de Luiz Antonio Vieira da Silva sobre “Agroecologia” e a Homenagem ao Colégio
Técnico Agrícola Ildefonso Bastos Borges, nosso campus de Bom Jesus de Itabapoana, feita
pelo mesmo autor.
Aos nossos leitores, além da certeza (que aqui publicizamos) de que estamos
sempre dispostos a colaborar visando à melhoria da nossa revista VÉRTICES, o desejo
de que continuem a nos prestigiar como leitores, autores e julgadores, haja vista que
o sucesso editorial não tem dono: à medida que nossas publicações melhoram, nossa
revista avança e se fortalece.
Boa leitura!
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