Editorial
Não é novidade no universo da academia o fato de que a produção científica vem assumindo papel de destaque. Cada vez mais se
vê alicerçada a idéia de que o bom ensino deve buscar subsídios no
âmbito da pesquisa. Particularmente, a Universidade Católica Dom
(UCDB) tem demonstrado que a inter-relação entre ensino, pesquisa
e extensão é necessária e, por conseguinte, vem mantendo diversas
frentes de atividades que têm resultado em publicações de excelente
nível de cientificidade.
Dos vários periódicos científicos publicados pela UCDB, vem se
destacando, de modo crescente, a Revista Multitemas, que desta feita
atinge o seu trigésimo oitavo número. Para composição deste número
foram selecionados os trabalhos a seguir indicados: Levantamento da
termitofauna em reflorestamento de Eucalyptus camaldulensis e mata
ripária no município de Cuiabá, estado de Mato Grosso, de Otávio
Peres Filho, Alberto Dorval, Aline Bispo Santos Januário e José Renato
Maurício da Rocha; Potencialidades de desenvolvimento local no
Centro de Referência e Assistência Social – CRAS Albino Coimbra
Filho do Jardim Aeroporto – Campo Grande/MS, desenvolvido por
Carla Figueiredo Garcia de Queiroz e Maria Augusta de Castilho, que,
versando sobre as potencialidades de desenvolvimento local no CRAS,
é resultado de pesquisa relacionada ao Programa de Desenvolvimento
Local da UCDB e indica a preocupação de se evidenciar as potencialidades passíveis de serem aproveitadas como fator de preservação e
sustentabilidade; Culturas locais e identidade nacional em espaços
transfronteiriços: questões e problemas, esse texto, relacionando
locais e identidade, refere-se a um relatório de pesquisa desenvolvida
por Flávia Bertoni Mazzaro; O conhecimento tradicional e os recursos
naturais na reserva indígena Kaiowá e Guarani em Caarapó, MS,
a discussão sobre as questões dos povos indígenas, notadamente dos
Kaiowá e Guarani, tem despertado interesses em vários segmentos
sociais e, desta feita, Luiz Augusto Cândido Benatti, Reginaldo Brito
da Costa, Antonio Jacó Brand, Raul Alffonso Rodrigues Roa expressam
com muita propriedade as preocupações expressas em largo campo
de pesquisa sobre as populações dessas etnias em Mato Grosso do Sul;
O perfil religioso do acadêmico de graduação da Universidade
Católica Dom Bosco, de Pedro Pereira Borges, sacerdote salesiano

que, para elaboração desse trabalho, realizou uma profícua pesquisa
no campus da Av. Tamandaré. Seu trabalho revelou uma interessantíssima categorização religiosa dos acadêmicos de todos os cursos da
Instituição; Sobreposição de geração e seleção sexuada e assexuada
em progênies de erva mate (ilex paraguariensis st. hil.) nativas em
área Kaiowá e Guarani, sob a liderança de Reginaldo Brito da Costa,
esse tema da erva mate volta a ser analisado em pesquisa levada a efeito
em Mato Grosso do Sul. Esse assunto tem se revelado recorrente em
vista de sua importância cultural e econômica para toda a sociedade
da parte sul do país e, especialmente, de Mato Grosso do Sul. Seus autores são Raul Alffonso Rodrigues Roa, Reginaldo Brito da Costa, José
Franklin Chichorro, Wagner José Martins e Cristiane Almiron Batista
de Freitas; Diversidade da entomofauna coletada com armadilhas
luminosas na região Noroeste do Estado de Mato Grosso, esse artigo
sobre a diversidade da entomofauna reflete o interesse de seus autores
pelo meio ambiente, assunto que tem merecido da UCDB tratamento
diferenciado e privilegiado. Daí a abertura de espaço para a publicação que se refere a estudos feitos em outra Unidade da Federação.
Seus autores são Alberto Dorval, Otávio Peres Filho, Roberto Antonio
Ticle de Melo e Sousa e Marcio do Nascimento Ferreira; A filosofia
como uma ciência prática, o trabalho sobre a filosofia como ciência
prática, de Dionatans Godoy Quinhones e Márcio Luis Costa, reflete
a nítida preocupação de seus autores em demonstrar a validade da
filosofia nos dias atuais como indispensável instrumento de reflexão,
visando mudanças no contexto social. Esse modo de pensar a ciência
do próprio pensamento remete à necessidade de profundas alterações
na maneira pela qual o pensamento deve ser construído.
Desta forma, este número apresenta um conjunto de trabalhos
com diversidade temática, em que se nota a preocupação dos autores
em contribuir para a produção de novos conhecimentos e incentivar
a produção científica da comunidade acadêmica.
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