EDITORIAL
A divulgação científica tem fundamental importância para Universidade do
Contestado. Sendo assim, a publicação de mais uma edição da Revista Ágora
solidifica de forma profícua e qualitativa a pesquisa Universitária.
A revista Ágora, nesta Edição torna publico dezesseis Artigos Científicos
produzidos por docentes e discentes, abrangendo diversas áreas do conhecimento.
Baseando-se nos pilares - Ensino, Pesquisa e Extensão, que compõem a
essência da Universidade, segue a relação de artigos e autores:
- Estudo sobre a percepção do impacto do sistema cooperativo de
agricultura familiar nos municípios de Mafra, Papanduva, e Monte Castelo, de
autoria de Clarissa Fernandes Diniz e Andreia Luciana Rosa Scharmach. O sistema
de cooperativas possui um papel importante na agricultura familiar, pois para o
produtor ela é uma segurança de que sua produção será comercializada e vendida
por um preço melhor se comparado à venda individual. Os resultados desta
pesquisa evidenciam que a cooperativa está atendendo as expectativas dos
associados, através da melhoria de sua renda e do trabalho diário.
- A relevância do estágio supervisionado na formação de professores no
curso de ciências biológicas da UnC. Elisete Ana Barp; Claudia Cristine Moro. A
necessidade de uma didática inovadora desenvolvida na disciplina de estágio
supervisionado do curso de Ciências Biológicas da UnC (Universidade do
Contestado – Campus Concórdia), obteve resultados considerados satisfatórios
devido ao envolvimento e aprendizagem dos acadêmicos e alunos participantes.
- Estudo da incidência de Salmonella enteritidis em populações de
galinhas caipiras no município de Concórdia (Santa Catarina, Brasil) por meio
de teste sorológico. Jorge Augusto Petroli Marchesi; Celí Teresinha AraldiFavassa. Ao verificar a incidência de S. enteritidis em populações de galinhas
caipiras no município de Concórdia – SC por meio de teste sorológico esta pesquisa
apresenta os dados obtidos que demonstram que o agente estudado está
amplamente difundido nas criações de galinhas caipiras praticadas nas unidades
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agrícolas familiares, colocando em risco constante a indústria avícola, e as pessoas
que se alimentam ou tem contato com estas aves.
- Sustentabilidade econômica e ambiental da atividade avícola em
propriedades do município de Itá – SC. A professora Leonilda Maria Funez e a
Acadêmica Francieli Dalle Laste Valmorbida realizaram um levantamento da
situação econômica e ambiental das propriedades avícolas do município de Itá – SC.
-

A

superação

da

fragmentação

do

saber

por

meio

da

interdisciplinaridade. Roberto Mathias Susin; Wanderley Pivatto Brum; Elcio
Schuhmacher. Este artigo foi elaborado como parte integrante das atividades do
Programa de Pós Graduação a nível “Stricto Senso” em Ensino de Ciências Naturais
e Matemática pela Universidade Regional de Blumenau (FURB), tendo como
objetivo analisar os resultados do projeto “Simetria na Natureza”.
- A educação política para estudantes do ensino médio da Escola Rural
Básica Municipal Maria Izabel de Lima Cubas – extensão da Escola Almirante
Barroso De Canoinhas. Gislaine Friedrich; Sandro Luiz Bazzanella. Através de uma
revisão teórica sobre as questões que norteiam a temática da Educação Política
para estudantes do ensino médio da Escola Pública Rural Maria Izabel de Lima
Cubas do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, os autores
apresentam algumas propostas sobre as possibilidades de desenvolvimento do
município de Canoinhas e região.
- O tratamento jurídico-penal aos fronteiriços-Borderline. Marcelo Paulo
Wacheleski. O artigo discute o tratamento jurídico penal dispensado aos agentes
portadores de patologia definida em clínica médica como boderline, que sejam
autores de fatos tipificados no ordenamento jurídico como ilícitos penais, visando
definir qual o tratamento penal aplicável aos fronteiriços diante do sistema vicariante
adotado pelo Código Penal de 1940, que exige a submissão do agente,
alternativamente, a medida de segurança ou pena, conforme seja ou não imputável.
- Habeas data: competência recursal quando a decisão for proferida
originariamente por tribunal de justiça. Alan Ricardo Grah. Em função da lacuna
que a Lei n. 9.507/97 que regulamenta os aspectos processuais do habeas data,
este artigo evidencia que a mesma não estabeleceu a competência recursal nos
casos em que a decisão impugnada for proferida originariamente por Tribunal de
Justiça. Desta forma faz-se necessária a análise de eventuais meios de integração
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da norma e dos aspectos relacionados ao controle de constitucionalidade, mormente
pela aparente violação ao princípio da igualdade.
- Efeitos do alongamento ativo e do método facilitação neuromuscular
proprioceptiva. Aline Zipperer e Gilson Brun. Esta Pesquisa se propôs comparar o
nível de flexibilidade pré e pós-intervenção com o Alongamento Ativo e o Método
Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva (FNP) em indivíduos voluntários de 45 a
55 anos do gênero feminino integrantes do Projeto Mafra em Forma. Concluindo-se
que as duas intervenções são eficazes no aumento da flexibilidade.
- Inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais em
escolas do campo: desafios da docência em contextos multisseriados. Natalia
Silveira Lima Daniela Regina Sposito Dias Oliva; Claudete de Sousa Nogueira. Os
desafios da prática docente no processo de inclusão de alunos com necessidades
especiais em escolas municipais do campo em Concórdia – SC, foi o objeto desta
pesquisa, e apresentando conclusões de que se faz necessário a valorização e o
respeito às características e possibilidades de cada aluno, o entendimento de que a
concepção de sala de aula é um

espaço heterogêneo, rico em diversidades

humana, a importância de incentivar o trabalho cooperativo como potencializador de
ritmos e estilos de aprendizagens diferenciados e a formação continuada de
professores: garantia de um “saber fazer”.
- Intervenções de enfermagem nas intercorrências do tratamento
hemodialítico. Vilma Beltrame;Caroline Hardt;Valéria Silvana Faganello Madureira;
Jossiane Dall'Agnol e Tatiana Gaffuri da Silva. Para identificar as intercorrências e
as ações de enfermagem durante o tratamento hemodialítico de pacientes
portadores de insuficiência renal crônica., os autores

perceberam

que a

enfermagem conhece e atua corretamente nas intercorrências e que cada atuação
depende da gravidade da situação.
- Imagem corporal: um comparativo entre idosos ativos e não ativos
fisicamente. Amanda Claudino de Andrade; Alessandro Vernize; Karine Angélica
Malysz; Daniela Regina Sposito Dias Oliva. Este Artigo buscou averiguar a imagem
corporal de idosos ativos (AF) e não ativos fisicamente (NAF) em Concórdia/SC,
sendo que evidenciou-se a importância da prática de atividade física nessa faixa
etária.
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- Incidência da perda urinária em mulheres no climatério. Daiane Frigo e
Carla Stefanello Zanon. A incidência de perda urinaria em mulheres no climatério,
motivou a realização da pesquisa com 20 mulheres frequentavam a Unidade
Sanitária Central de Concórdia – SC. Verificando-se que 100% das mulheres
apresentaram perda urinaria no período do climatério.
- Helmintos em áreas de lazer de centros de educação infantil do
município de Canoinhas, Santa Catarina. Thiago Fuchs, Daniela Pedrassani, Rui
Branco. Esta pesquisa buscou verificar a presença de ovos/ larvas de helmintos em
áreas de lazer de Centros de Educação Infantil do município de Canoinhas – SC,
resultando informações as direções dos CEI’s os quais poderão propor medidas
para melhorar o ambiente onde as crianças frequentam, diminuindo a possibilidade
de transmissão de zoonoses para os usuários das áreas de lazer.
- A inserção do serviço social na Estratégia de Saúde da Família – ESF.
Mariane Michele Leandro Gonçalves. A importância da inserção do serviço social na
ESF, foi demonstrado por meio dos resultados desta pesquisa, incluindo a
importância dos objetivos do programa e na política de saúde.
- Concepções teóricas, desafios e indicativos para o desenvolvimento
regional sustentável da região de Canoinhas. Jéssica de Jesus Vieira e Valdir
Roque Dallabrida. Através da revisão teórica sobre o tema Desenvolvimento
Regional, além de uma pesquisa de campo, este artigo demonstra a existência das
recentes propostas de planejamento para a região de Canoinhas, bem como as
incertezas futuras.
Mais uma Edição da Revista Ágora está sendo lançada para que todos
apreciem. Desta maneira a UnC, cumpre seu papel de promotora, apoiadora,
incentivadora e divulgadora da Ciência. Somos cientes dos desafios que se
apresentam para todos que colaboram para com esta Universidade, e agradecemos
o empenho de todos envolvidos em mais este projeto de divulgação científica.

Os Editores.
Elisete Ana Barp, Universidade do Contestado - UnC, Brasil
Rafael Márcio Chapieski, UnC - Universidade do Contestado, Brasil
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