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Apresentação

Apresento a Revista Liberato com muito orgulho. Uma publicação semestral da Fundação Escola Técnica Salzano Vieira da Cunha que demarca o compromisso da Instituição com a qualificação do Ensino Técnico Profissionalizante,
onde a pesquisa é uma ferramenta de aprendizagem. A divulgação e compartilhamento do conhecimento científico e tecnológico com a comunidade têm
promovido autorias e contribuído com o desenvolvimento da ciência, tecnologia
e cultura da sociedade, através da democratização do conhecimento.
A Revista Liberato é atualmente um importante veículo de divulgação
científica que vem ao encontro da comunidade, formada por estudantes
iniciantes e pesquisadores experientes, abrangendo diferentes áreas do conhecimento de diferentes regiões do Brasil e do exterior que querem divulgar as suas pesquisas e demandam por acesso à informação científica.
O primeiro artigo, Sociedade moderna e tecnologias na educação: reflexões e perspectivas sobre a realidade no Brasil, aborda a importância das novas tecnologias da informação (TICs) na sociedade moderna e a inserção
dessas tecnologias no sistema educacional, bem como apresenta um panorama sobre a realidade desse fenômeno na educação brasileira. As TICs
podem ser aliadas extremamente importantes, porque demandam novas
formas de interpretar e representar o conhecimento. Entretanto, de acordo
com dados de pesquisa, a inserção das TICs na educação brasileira não faz,
de fato, parte da prática docente de forma eficaz.
Em seguida, temos o artigo intitulado As parcerias no serviço educativo em contexto hospitalar: o exemplo do Centro Hospitalar Leiria-Pombal
(Portugal). Esse artigo visa refletir sobre o papel das parcerias educativas na
qualidade do serviço prestado em contexto hospitalar, apresentando dados
que evidenciam a relevância das parcerias educativas na promoção da tranquilidade e do bem-estar para a criança, durante o período de internamento.
Relatar e refletir sobre uma experiência, envolvendo um grupo de alunos
do Proeja, no que tange ao entrosamento entre si, com seus professores e com a
instituição de ensino que frequentam, é a temática discutida no terceiro artigo
A importância do entrosamento e das estratégias sociointeracionistas no contexto
pedagógico do Proeja: construções da educação profissional. O estudo procura
mostrar que o processo de entrosamento é condição fundamental para a realização de aprendizagens no ambiente institucionalizado de ensino.

Apresentação

A tuberculose, causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, é considerada um grave problema de saúde pública no mundo, pois pode levar à
morte e é transmitida de pessoa a pessoa. Essa problemática é abordada no
quarto artigo, Diagnóstico da tuberculose: uma revisão. É muito importante
que os profissionais da saúde saibam, quando aplicar cada um dos métodos de
identificação, suas vantagens e limitações, conforme a idade, residência, situação do sistema imune do paciente, entre outros fatores. Dessa forma, com um
diagnóstico correto e rápido, o paciente pode rapidamente iniciar o tratamento, podendo curar-se completamente.
O artigo seguinte nos apresenta um estudo experimental, cujo titulo é Utilização de microrganismos na degradação de hormônios estrógenos, propondo alternativa para a degradação desses compostos, através
da biorremediação. Os resultados obtidos mostraram que o melhor desempenho foi apresentado pelo Bacillus thuringiensis com taxa média de
degradação de 82%.
O objetivo do sexto artigo Biomassa: uma visão dos processos de pirólise é buscar um modelo energético com uma configuração de acondicionamento de produtividade, baseado no uso de biomassa. O estudo concluiu
que a pirólise é uma rota de alta relevância para agregar valor às biomassas,
uma vez que o balanço energético e ecológico é muito positivo.
Relatar um Estudo de Caso de planejamento de implantação de um
software APS (Advanced Planning and Scheduling ou Programação Fina
de Produção) na programação da produção de uma linha de fabricação de
serras circulares é o objetivo do artigo Otimização de sequenciamento da
produção na fabricação de serras seriadas com alta customização: Estudo de
Caso. O estudo abrange as fases de planejamento e execução dos cenários
que possibilitarão a visualização antecipada dos resultados possíveis desse
projeto, quando colocado em prática.
O último artigo, Proposta de diretrizes para melhoria no processo de
montagem de janela de ônibus urbano, relata-nos uma análise do processo
de montagem de janela de ônibus. Nesse caso, através do desenvolvimento
de um dispositivo, há uma proposta de diretrizes para melhorar o processo,
visando menores tempos de montagem, redução de funcionários no setor e
queda nos índices de rotatividade.

Mareli Lurdes Regelin
Diretora de Ensino da FETLSVC

