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A Revista Interfaces: Saúde, Humanas e Tecnologia do Centro Universitário Dr. Leão Sampaio tem como
objetivo contribuir para a ampliação e consolidação das Ciências no Brasil, através da veiculação de resultados de
pesquisas inéditas e de textos no país, viabilizando, assim, a difusão de conhecimentos nas diversas áreas de conhecimento.
Em seu Volume 6, número 16, apresenta pesquisas originais e de revisão no campo das ciências humanas e da
saúde. Os pesquisadores: Paula, Morais e Morais Neto, no artigo intitulado: ASSISTÊNCIA AOS ALIENADOS: O
DECRETO 1.132/1903 E OS COLONIALISMOS DA PRIMEIRA REPÚBLICA NO BRASIL, apresentam um estudo
histórico sobre as mazelas do colonialismo e as perspectivas pós-coloniais na Primeira República.
No campo jurídico, Magalhães e Silva e Ifadireó realizaram uma análise crítica sobre as tensões entre as
religiosidades de matrizes africanas e o ensino jurídico no Brasil. Os autores do artigo PLURALISMO JURÍDICO NO
CAMPO DE TENSÃO ENTRE AS RELIGIOSIDADES DE MATRIZES AFRICANAS E O ENSINO JURÍDICO NO CARIRI,
destacam “o “mal-estar da interação” entre o catolicismo popular com as práticas e com os cotidianos da religião de matriz
africana do Candomblé, seus tambores, suas vestimentas, suas liturgias, suas crenças e suas oferendas entre outras formas
de xenofobia se evidenciam-se, também, no ensino jurídico brasileiro.”.
No campo da educação, Martins e Medeiros, apresentam no estudo: PROCESSOS DE INCLUSÃO
EDUCACIONAL: EXPERIÊNCIAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, um panorama
da educação inclusiva em Cariré no Estado do Ceará, para tal, captaram experiências dos profissionais da educação que
estão diretamente ligados a educação inclusiva.
Santos, Dantas e Lima no artigo: UTILIZAÇÃO DE MODELAGEM MATEMÁTICA NO AUXÍLIO À
FORMAÇÃO DE PREÇO ADOTADO PELOS MOTOTAXISTAS NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE–CE,
objetivaram construir um modelo matemático que possa contribuir para precificação adotada pelos mototaxistas do
município. A pesquisa converge os conhecimentos da área de administração com as ciências matemáticas.
Na área da saúde, mais especificamente no campo da Odontologia, o estudo de Fontes, Souza e Carneiro,
intitulado: EFEITOS DA DEFICIÊNCIA DE HIGIENE ORAL NA GRAVIDEZ: REVISÃO DE LITERATURA, teve como
objetivo analisar a correlação entre gengivite e periodontite durante e após o período gestacional, para tal, foi realizada uma
revisão de literatura nas bases de dados Scielo, PubMed e Bireme entre os anos de 2007 e 2018.
Também no campo da Odontologia Araújo, Antero e Medeiros objetivaram “avaliar o grau de ansiedade dos
pacientes infantis submetidos a tratamento odontológico na clínica escola do Centro Universitário Doutor Leão Sampaio,
Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil.”, os resultados podem ser vistos na integra através da leitura do estudo: AVALIAÇÃO DO
NÍVEL DE ANSIEDADE PRÉVIO À CONSULTA ODONTOLÓGICA EM CRIANÇAS DE 5 A 12 ANOS.
Finaliza a edição o estudo: PRONTIDÃO E NÍVEIS DE ATIVIDADE FÍSICA DE ESCOLARES EM UMA
ESCOLA DE ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE – CE, onde Neto e
Pinho avaliaram e comparam a prontidão e os níveis de atividade física dos escolares de uma escola de ensino médio
profissionalizante. Participaram do estudo, 218 alunos, sendo 90 do sexo masculino e 128 do sexo feminino, com faixa
etária entre 14 e 19 anos.
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Através das pesquisas divulgadas na Revista Interfaces: Saúde, Humanas e Tecnologia pode-se perceber que os
processos de trans e interdisciplinaridade são importantes na atual sociedade. Como bem aponta Jucá e Araújo (2015)1 nos
tempos atuais faz-se necessário a superação de barreiras acadêmicas para que novos conhecimentos possam emergir nas
mais diversas áreas do conhecimento, tal superação não indica uma perda de singularidade das ciências, mas sim, a abertura
de novos olhares e diálogos.
Os editores da Revista Interfaces: Saúde, Humanas e Tecnologia esperam com essa nova edição contribuir para
o desenvolvimento da ciência, bem como, sua produção e divulgação. Agradecemos a todos os envolvidos com a
publicação desta edição (avaliadores, revisores de artigo e autores). Desejamos uma boa leitura dos artigos publicados, e
que estes sejam fonte de inspiração para novas investigações científicas.

1Editor

da Revista Interfaces: saúde, humanas e tecnologia do Centro
Universitário Dr. Leão Sampaio (UNILEÃO). Editor-chefe da Revista
Interdisciplinar Encontro das Ciências e Revista Encontros Científicos
FVS da Faculdade Vale do Salgado (FVS). Professor e Coordenador
Adjunto da Coordenação de Pesquisa e Extensão da FVS. Mestre em
Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará (UFC). E-mail:
antoniel.historiacomparada@gmail.com | antonielsantos@fvs.edu.br

1JUCÁ,

G. N. M.; ARAÚJO, A. R. Perspectivas e possibilidades da história oral. In: MAGALHÃES JUNIOR, A. G.;
ARAÚJO, F. M. L. (Orgs.). Ensino & linguagens da história. Fortaleza: EdUECE, 2015.
Revista Interfaces: saúde, humanas e tecnologia, v. 6, n. 16, p. 01-02, 2018
Copyright  2018
http://www.interfaces.leaosampaio.edu.br

