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APRESENTAÇÃO

Prezado(a) Leitor(a),

Cheios de contentamento estamos entregando o volume 6 da Revista Fasem
Ciências: Revista Eletrônica de Ciências Humanas, Saúde e Tecnologia.
Diferentes áreas do conhecimento foram abordadas nesta edição de forma
multidisciplinar, mantendo assim a característica da Revista Fasem Ciências.
O primeiro artigo, de Laís Lima Nabuco Araújo possui o título: PROSPECÇÃO
FITOQUÍMICA DA ESPÉCIE Justicia pectoralis. Considerando a enorme
importância de novos estudos sobre plantas com caráter medicinal, neste
trabalho a autora trata da finalidade do uso de plantas medicinais e
medicamentos fitoterápicos para a recuperação da saúde é uma prática
generalizada, sendo o resultado do acúmulo secular de conhecimentos
empíricos acumulados no passado (tradição cultural) e os científicos
desenvolvidos ao longo do tempo.
O segundo artigo sob o título: Consórcio Público Intermunicipal e
Desenvolvimento Local Sustentável o autor Claudisom Martins de Oliveira e
Francisco Itami Campos busca compreender as relações de cooperação entre
governos municipais efetivadas por meio do instrumento do Consórcio Público
voltados para a promoção do desenvolvimento local sustentável. O tema traz
inquietudes práticas e teóricas, tanto que o presente trabalho adotou como
metodologia a análise de conceitos historicamente construídos o que foi
essencial para a compreensão das relações e das ações consorciadas
promovidas por governos intermunicipais.
Considerando a importância inquestionável das imunizações na prevenção de
doenças infecciosas o Ministério da Saúde implantou a vacina contra o HPV,
objetivando imunizar no mínimo 80% das adolescentes na faixa etária entre 11
e 13 anos de idade, e consequentemente prevenir o câncer do colo do útero,
diminuindo a incidência de morbimortalidade por esta enfermidade e as autoras
Fernanda
Barbosa
de
Oliveira
e
Luciane Cristina Gelatti buscaram compreender a adesão à imunização contra
o vírus HPV, disponibilizada pelo SUS, no município de Uruaçu-GO, no
primeiro ano de sua oferta - 2014.
A comunicação indiscutivelmente é a maior imponência das inúmeras
qualidades humanas sobre todos os demais seres é; aquela que participa de
modo singular de todas as sensações, conhecimentos e demais expressões do
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homem para com outro ser. Considerando a importância da linguagem o autor
Rener Olegário Lopes apresenta em seu artigo o papel da Filosofia na
Linguagem e a amplitude da comunicação que se estende a todos os seres,
porém, a linguagem seria a estruturação nítida e própria do ser humano.
Para analisar as possibilidades que abrangem o valor atribuído a música na
escola, em uma perspectiva dialética para contribuir com a implantação do
ensino de música, influenciando a prática do canto coral no Ensino
Fundamental de primeira fase da Educação Básica, para fortalecimento e
desenvolvimento da socialização e formação crítica reflexiva. As autoras Maria
Aparecida Dias Santana e Sheila Santos Carvalho Ribeiro analisam a
importância da contribuição que o ensino da música traz para o
desenvolvimento educacional na formação do aluno no que tange os processos
cognitivos, sociais e afetivos.
O sexto artigo resulta da analise das alterações processuais trazidas pela Lei
n° 12.403/11 e os reflexos destas alterações, sobretudo o advento das medidas
cautelares, na atividade operacional da Polícia Militar. A análise revelou que as
alterações implementadas por este dispositivo legal criaram grande sensação
de impunidade e insegurança social, restringindo a prisão preventiva e
aumentando o rol de crimes afiançáveis, além do que há uma deficiência muito
grande do Estado na fiscalização do cumprimento das medidas cautelares
substitutivas da prisão criadas pela lei. O que trouxe reflexos negativos para a
Polícia Militar, pois é ela quem recebe toda carga de culpa. Por fim, os
resultados encontrados apontam que a Polícia Militar pode melhorar este
quadro contribuindo com o Poder Judiciário na fiscalização das medidas
cautelares, e isto através da criação de um banco de dados para consulta
eletrônica.
Agradecemos a todos(as) os(as) colaboradores(as) pelo prestígio dado a nossa
revista, e desejamos uma ótima leitura.

Uruaçu, 15 de outubro de 2015.

Professora Ana Maura Pinheiro Silva
Professora Luciane Cristina Gelatti
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