Editorial
A revista Unoesc & Ciência foi criada para promover a produção científica dos professores e
alunos da universidade. A organização do periódico foi idealizada por meio de cadernos eletrônicos, nas áreas das Ciências Sociais Aplicadas, Exatas e da Terra, Biológicas e da Saúde e Humanas e
Sociais.
A produção do conhecimento nos espaços acadêmicos, entre eles, os cursos de graduação,
vivencia experiências e atividades de ensino, pesquisa e extensão, oportunizando a difusão da produção científica no meio acadêmico.
A Área das Ciências Sociais Aplicadas tem como objetivo estimular o desejo humano de interagir e modificar o meio social. Ações desencadeadas a partir de resultados de pesquisa constituem
atividades promissoras, com o intuito de transformar e re(criar) espaços de negócios, de informação
e de resolução de conflitos na sociedade contemporânea.
Na Área das Ciências Exatas e da Terra, o periódico tem a finalidade principal de disseminar
o conhecimento produzido a partir da pesquisa, nesta que é uma das áreas de maior interação da
ciência e tecnologia, com a prática do dia a dia nas empresas e instituições. Este veículo, muito desejado pela comunidade acadêmica, atende à parte das necessidades de divulgação da produção
científica, não obstante os demais veículos, como a internet, jornais, entre outros.
A Área das Ciências Biológicas e da Saúde é caracterizada pelo grande interesse social que
suas práticas e intervenções suscitam no cotidiano das pessoas e da comunidade. Publicar o resultado da investigação científica de professores e estudantes que compõem os cursos da área é responder a um anseio antigo: tornar acessíveis os conhecimentos produzidos.
A Área das Ciências Humanas e Sociais constitui um espaço do saber bastante distinto (abrangente) e diz respeito às grandes preocupações com o humano e o social; considera a cultura local,
identifica as fragilidades apresentadas e a busca de alternativas para determinados problemas apresentados. Pela sua diversidade, os artigos discutem a contemporaneidade, propondo, assim, melhorias na qualidade de vida dos leitores da comunidade acadêmica e externa.
Convidamos todo o público acadêmico à leitura dos artigos, os quais representam uma contribuição às novas investigações e pesquisas que estão sendo desenvolvidas em todas as áreas do
conhecimento.
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