Editorial
Graças aos esforços da Editora UCDB, com manifesto apoio da
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação, mais um número da já
tradicional Revista Multitemas está sendo colocado à disposição da
comunidade cientí ica brasileira. Seus artigos re letem acentuada inter e
multidisciplinaridade, o que lhe tem valido uma boa classi icação pelos
avaliadores de periódicos da CAPES.
Aliás, esse caráter inter e multidisciplinar tem sido uma máxima
no universo das ciências, visto que a ideia do purismo de abordagem
metodológica e cientí ica está superada nos mais distintos rincões da
produção acadêmica. Prova disso é a abordagem que atualmente se faz
na área das ciências da saúde, do meio ambiente, das ciências jurídicas,
da comunicação e principalmente nas abordagens do desenvolvimento,
que de uma vez por todas está a caminho de abandonar as questões
puramente econômicas, adotando em substituição uma visão holística
e abrangente da realidade. Nesse particular, o desenvolvimento deseja
uma abordagem ao mesmo tempo quantitativa e qualitativa, em que
se privilegia o ser humano verdadeiramente integrado na realidade,
como parte de uma rede de interações sociais, econômicas, culturais
e ambientais.
A Revista Multitemas tornou-se referência nacional para os
autores que desejam experimentar serem avaliados pelo prisma da
pluralidade de pensamento e, com isso, gozarem da oportunidade de
publicação de seus esforços no universo da pesquisa.
Desta feita, mediante análise do Conselho Editorial e rigorosa
revisão, estão sendo publicados oito signi icativos trabalhos a saber:
1. Práticas extensionistas no Laboratório de História: saberes culturais e
aprendizagem, de Fernando Augusto Azambuja de Almeida e Maria
Augusta de Castilho;
2. Composição ϔlorística, ϔitossociologia e diversidade de uma Floresta
Estacional Decidual em Cáceres, Pantanal de Mato Grosso, de Natasha
Brianez Rodrigues, Gilmar Alves Lima Júnior, Reginaldo Brito da
Costa, Fernando Henrique Barbosa da Silva, Cátia Nunes da Cunha;

3. Teor de carbono em três espécies arbóreas provenientes de reϔlorestamento em Mato Grosso, de Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza, Pedro Hurtado de Mendoza Borges, Walmir da Silva Moreira;
4. A dimensão humana nas inovações em redes sociais: uma abordagem
do Desenvolvimento Local, de Nadia Sater Gebara e Heitor Romero
Marques;
5. Utilização de programação linear na análise do transporte principal
de madeira, de Roberto Antônio Ticle de Melo e Sousa, Marcelo Dias
de Souza, Romano Timofeiczyk Junior, Edilene Silva Ribeiro e Alberto
Dorval;
6. A Comunidade Quilombola Chácara do Buriti, MS: memórias sentidas
e vividas na busca do desenvolvimento sustentável, de Eva Martins
Terra e Arlinda Cantero Dorsa;
7. Estrutura da comunidade de morcegos da área em regeneração da
Fazenda Cervinho, Bandeirantes, Mato Grosso do Sul, de Jaire Marinho
Torres e Elaine Aparecida Carvalho dos Anjos; e
8. Fitossociologia em área de transição da Floresta Amazônica e Cerrado
no estado de Mato Grosso, de Allan Libaneo Pelissari, Luciano Rodrigo
Lanssanova, Dayane Ávila Fernandes, Diego Tyszka Martinez e
Reginaldo Brito da Costa .
Os trabalhos aqui veiculados representam os esforços de seus
autores nos respectivos campos de pesquisa e podem ser considerados
inéditos em suas distintas abordagens, inclusive no que se refere aos
aspectos metodológicos.
Salienta-se que 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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