Editorial
Não tem sido pequeno o esforço da Universidade Católica Dom
Bosco para, por meio da Editora UCDB, manter quali icadamente em
circulação suas revistas de publicação de trabalhos técnico-cientí icos
e culturais, dentre elas a Revista Multitemas, que atinge o número 42,
com publicações semestrais.
Fugindo propositadamente da linha editorial tradicional, desta
feita queremos destacar o prestimoso trabalho de Ereni dos Santos
Benvenuti e de Glauciene da Silva Lima, Coordenadora de Editoração e
Editoração Eletrônica respectivamente, que, em suas áreas de competência, têm exercido papéis fundamentais para a crescente quali icação da
Revista Multitemas. Ainda nessa esteira, com igual denodo, destacamos
o trabalho de revisão da Profa. Maria Helena Silva Cruz.
Autores de renome têm buscado guarida na Revista Multitemas
e outros neó itos, em quantidade crescente, têm encaminhado seus
trabalhos para análise. É sabido no universo editorial que nem todos os
trabalhos conseguem de imediato alojar-se nos critérios ora em vigor.
Entretanto os mesmos critérios têm servido para estimular a melhoria
de cienti icidade dos trabalhos.
Desta feita, são oito os artigos apresentados e, sem dúvida, constituem bons exemplos no universo da pesquisa brasileira. Na sequência
são os seguintes:
1. Estoque de carbono na madeira dos troncos de um povoamento de
Tectona grandis L.f. em Glória D’Oeste, MT, Brasil, de José Guilherme Roquette, Ronaldo Drescher e Allan Libanio Pelissari;
2. Coleópteros em ambientes ϔlorestais, no município de Cuiabá, estado
de Mato Grosso de Alberto Dorval, José Renato Maurício da Rocha
e Otávio Peres Filho;
3. Potencial energético da madeira de Pinus tecunumanii Eguiluz
& Perry, de Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza, Pedro
Hurtado de Mendoza Borges e Anthony Furlan;
4. Patrimônio cinematográϔico em Campo Grande: diálogo cultural e a
interface entre passado e presente, de Flaviana Miranda da Silva de
Sá e Maria Augusta de Castilho;

5. Bovino pantaneiro: retrospectiva histórica e fomento à raça. Experiência da parceria entre Embrapa Pantanal, Agropecuária Preservação
da Fauna e Universidade Católica Dom Bosco, de Heitor Romero
Marques Júnior, Raquel Soares Juliano e Yasmin Abdo;
6. Melhoramento genético de teca como alternativa de desenvolvimento
rural, de Reginaldo Brito da Costa, José Franklim Chichorro, Adriana
Zanirato Contini da Silva;
7. Inϔluência do iodo de caleiro na qualidade de mudas de pinho-cuiabano, de Francis Lívio Corrêa Queiroz, Walcylene Lacerda Matos
Pereira Scaramuzza e Antonio de Arruda Tsukamoto Filho;
8. O desenvolvimento local no município de Anastácio, MS: a Festa da
Farinha – um estudo de caso, de Lucimara Nascimento da Silva, Heitor
Romero Marques e Bruno Marini.
Como se pode notar, esse número da Revista Multitemas privilegiou, em sua multidisciplinaridade, trabalhos voltados a distintos
aspectos da construção do território da Região Centro-Oeste brasileira,
ressaltando a preocupação com o ambiente natural e cultural. A leitura
está francamente facilitada pela riqueza da diversi icação da abordagem.
Por im, recordamos o que constou na edição anterior sobre as normas
de publicação, nos seguintes termos: a Revista Multitemas adota como
parâmetro de normalização os ditames e regras da Associação Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT), a que os autores devem se adaptar, independentemente de suas áreas de pesquisa e atuação pro issional. Outra
particularidade doravante adotada é a exigência de que os trabalhos
sejam escritos por, no máximo, três autores.
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