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Prezados,  

Segundo ano da revista. Estamos com a colaboração novas instituições. Neste 

número temos artigos das seguintes áreas: Ciências Agrárias; Ciências Biológicas; 

Multidisciplinar: ciências ambientais; Ciências da Saúde e Ciências Sociais Aplicadas.  

O primeiro trabalho veio do Mato Grosso, do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, campus São Vicente- IFMT,  trata-se de uma nota 

científica referente ao primeiro registro das espécies de moscas-das-frutas Anastrepha 

fractura e Anastrepha mucronota (Diptera: tephritidae) naquele Estado.  

O segundo veio de Pernambuco, sendo da Embrapa Semiárido e da Universidade 

de Pernambuco. É um estudo da viabilidade do cultivo consorciado de sorgo sacarino e 

feijão caupi em barragem subterrânea em regiões semiáridas.  

O terceiro é um trabalho do Incaper no Espírito Santo. É um estudo da produção 

de alface de primavera/verão sob diferentes sistemas de cultivo, a saber, em campo aberto 

com mulching, no túnel baixo com mulching e convencional no campo aberto sem 

mulching. 

O quarto artigo é da Faveni, Espírito Santo. Da área de ciências biológicas é sobre 

purificação de adenovírus 2 por cromatografia   de troca iônica e afinidade.  

O quinto artigo é da USP, São Paulo, sobre a interação do adenovírus humano 41 

com células de origem hematopoiética e linfócitos intestinais. 

O sexto é um artigo de extensão que veio de Minas Gerais, da Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. O artigo é sobre um conjunto de ações 

extensionistas da Universidade, com o objetivo de conscientizar alunos do Ensino 

Fundamental de três Escolas Estaduais do município de Unaí sobre a importância do 

Cerrado e sua conservação. 

O sétimo artigo é da Faveni, Espírito Santo. Da área de ciências ambientais, os 

autores estudaram a gestão sustentável de cacos e casqueiros da indústria de 

beneficiamento de mármore e granito. 
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O oitavo também da Faveni, é um artigo de revisão da área de ciências da saúde. 

Nele, a autora abordou os tipos de jornadas de trabalho das acadêmicas de enfermagem e 

relatou seus efeitos sobre a saúde dessas mulheres. 

Os últimos artigos, também da Faveni são da área de ciências sociais aplicadas. 

Um caracterizou o perfil dos colaboradores de agroindústrias de Venda Nova do 

Imigrante, já o outro analisou o nível de conhecimento e a aplicabilidade sobre finanças 

pessoais de um grupo de servidores de uma Instituição de Ensino Pública Federal. 

Gostaríamos de comunicar novamente que este ano teremos uma edição especial 

com artigos de análise de custos de culturas e produtos agrícolas.  

 

 

 

Desejamos uma leitura agradável!  

 

 

 

 

 

 

“Já é sabedoria quando se sabe que não se sabe alguma coisa.” Confúcio  

 

 

 

 

 

 

Andréa Ferreira da Costa 

Editora-Chefe 

 

 

 


