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Apresentação
O tempo de hoje constitui uma época altamente problematizadora. Há discussões geradas nos mais diferentes espaços sociais que expressam valores, certezas,
dúvidas, entre outras preocupações das quais não se pode fugir; pelo contrário, é preciso refletir sobre elas e transformá-las. E nesse cenário repleto de desafios (um tanto
quanto complexos), é importante que instituições de ensino, pesquisa e o meio empresarial mantenham-se em diálogo constante para que o desenvolvimento e a aplicação de novas tecnologias possam reverter em aprimoramento e bem-estar social.
Diante disso, é importante que haja sistematizações de ensino que procurem
contribuir para que os indivíduos atuem de uma forma mais engajada e crítica na
sociedade, sendo capazes de desenvolver competência investigativa, incorporando
os avanços tecnológicos ao exercício de sua profissionalização. A situação agora é de
desdobramentos, portanto, é importante a inquietação e pôr-se em ação. As mudanças começam no indivíduo e depois se espalham para a comunidade, para a cidade,
para a nação e para o mundo.
Com isso, é de suma importância ficar atento ao processo de ensino e de
aprendizagem, para que se possa reconstruir a realidade e criar condições de formação de pessoas comprometidas, com iniciativa e receptividade em relação ao outro e
ao novo. E nesse sentido, a Fundação Liberato vem cumprindo um papel peculiar na
área do ensino e na área do desenvolvimento industrial através da pesquisa e extensão. Então, levando em conta essas considerações, a Revista Liberato, nesta edição,
reúne artigos que investigam questões relevantes e merecedoras de destaque.
Para contribuir com a melhoria do ensino, o primeiro artigo “Estudo sobre ferramentas de informação e comunicação aliado a estratégias pedagógicas”baseia-se em
teorias de aprendizagem e mostra que novas dinâmicas e novos instrumentos influenciam na motivação e no interesse dos estudantes. Seguindo essa mesma direção, o
próximo artigo “A educação científica nas ciências humanas: experiências do Núcleo
de Estudos em História e Memória (NEHM Jr.) do IF Baiano, Campus Catu - BA“ apresenta a trajetória de estudo de alunos que refletem sobre a função social da ciência.
Com uma abordagem de natureza tecnológica, o terceiro artigo “Projeto de
fabricação de face cilíndrica estacionária para biorreatores anaeróbios” tem como
objetivo realizar a modelagem tridimensional de uma face estacionária, utilizada em
biorreatores anaeróbicos, e do ferramental para seu processo de fabricação.
O quarto artigo “Estudo da condução de calor transiente através do método
das diferenças finitas explícito” apresenta uma metodologia envolvendo as disciplinas
de métodos numéricos e transferência de calor para ser utilizado como material de
apoio no ensino da graduação. Também na área de transferência de calor, o artigo
“Modelagem térmica e química da câmara de combustão de uma turbina a gás”
demonstra a importância da metodologia de modelagem para a simulação de complexos sistemas de combustão.
O estudo tratado no sexto artigo “Identificação e tipagem de sangue humano
em amostras forenses por Enzima Imuno Ensaio (ELISA) - uma revisão”, apresenta
uma revisão bibliográfica dos métodos empregados para confirmação do sangue hu-
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mano em amostras forenses, por ensaio imunoenzimático. Nessa mesma área do
conhecimento, o seguinte artigo “Segmentação de imagens de íris com oclusão no
reconhecimento de um indivíduo” desenvolve uma pesquisa que procura validar e
avaliar a acurácia de um algoritmo proposto, a fim de melhorar a precisão de identificação de segmentação de imagens da íris em indivíduos com oclusão.
E para completar esta edição, o artigo “Considerações sobre impactos ambientais causados pelo transporte coletivo urbano de passageiros”, a partir de um levantamento de dados do sistema de transporte coletivo urbano da cidade de Porto Alegre,
indica as principais medidas necessárias a serem adotadas para redução de emissão
de poluentes nesse sistema de transporte.
Essas pesquisas sinalizam a importância em integrar conhecimento, inovação
e tecnologia nas mais diversas práticas. Assim, educação, ciência e tecnologia estão
destinadas a se apoiarem mutuamente na obrigação de trabalharem juntas na construção de um mundo melhor e mais humano. Para tanto, é preciso fazer algo a respeito, sem esquecer que, para se encontrar o sucesso e a realização, é necessário
empreender com entusiasmo. E as ações de sistematização do conhecimento estão
aí para facilitar esse processo.
Prof. Me. Leori Carlos Tartari
Diretor de Pesquisa e Produção Industrial

