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EDITORIAL
A Revista Faz Ciência é um periódico de caráter interdisciplinar
que busca divulgar e socializar o conhecimento científico produzido no
meio acadêmico em várias áreas do conhecimento. Está vinculada a
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE - campus de
Francisco Beltrão, e recebe textos de pesquisadores de todo o Brasil e de
outros países. A cada avaliação do QUALIS CAPES tem melhorado seu
conceito em várias áreas, devido ao esforço do conselho editorial e da
equipe de colaboradores que atuam como pareceristas ad hoc. Atualmente
disponibiliza todos os números publicados na versão online, constituindose em espaço de difusão do conhecimento de forma sistemática e
qualificada.
O presente número está composto de nove artigos e traz como
temática central a problemática da Agricultura e Desenvolvimento, além
de outros artigos que tratam de temas diversos, garantindo o caráter
interdisciplinar proposto pela revista. Eis uma síntese dos artigos:
No primeiro artigo, cujo título é “Os choques monetários e os ciclos
econômicos na economia brasileira de 1996 a 2012”, Thiago Baldoino
Milhomens e Sérgio Ricardo de Brito Gadelha, debruçaram-se em estudar os
efeitos de choques monetários sobre o ciclo econômico brasileiro a partir
de um modelo vetorial autorregressivo com mecanismo de correção de
erros (VEC). Os resultados obtidos indicam que os ciclos do PIB, do
consumo das famílias, do investimento, da taxa de câmbio nominal e da
taxa de juros nominal respondem aos choques monetários.
Rodrigo Toaldo Cappellari, no texto dois, que tem como título
“Cooperativismo e agronegócio: uma possibilidade de gestão de marketing
profissional aos pequenos produtores rurais”, avaliou as vantagens de se
inserir as ferramentas de gestão profissional de marketing no âmbito do
agronegócio regional a partir da realidade dos pequenos produtores rurais.
O autor apresenta como possibilidade a “terceirização” da gestão de
marketing, por meio da criação de sociedades cooperativas entre os
produtores locais, a qual se encarrega de realizar a parte de gestão
mercadológica do negócio de uma forma profissional.
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No artigo “Eficiência e inovação em empresas do setor de
alimentação: uma avaliação por análise envoltória de dados”, os autores
Marina Daros Massarollo, Gilmar Ribeiro de Mello e Fernanda Mendes
Bezerra Baço analisaram o grau de eficiência em 15 empresas do setor
alimentício do município de Francisco Beltrão.
Ieda Maria Steffens Maas, Rose Mary Helena Quint Silochi e Kérley
Braga Pereira Bento Casaril, no artigo “Rotulagem geral e nutricional de
alimentos consumidos por crianças”, explicam que a rotulagem de alimentos
no Brasil está respaldada em dois eixos: o geral e nutricional. A rotulagem
geral é toda a informação presente no rótulo e rotulagem nutricional é a
descrição destinada a informar ao consumidor sobre as propriedades
nutricionais de um alimento. O estudo objetivou verificar a adequação da
rotulagem geral e nutricional de produtos alimentícios industrializados e
comercializados em Francisco Beltrão - PR, para tanto foram verificados
56 produtos, salgados e doces, de 31 marcas diferentes.
No artigo “Sistemas de sobressemeadura e dinâmica produtiva de
forrageiras temperadas sobre a tífton 85”, os pesquisadores Edison Antonio
Pin, Flavio Cechin e Marcio Pigosso compararam dois sistemas de
sobressemeadura de forrageiras anuais de inverno em gramínea perene de
verão. O experimento foi o de blocos ao acaso em esquema fatorial 2x4,
com quatro repetições. Os fatores avaliados foram as semeaduras direta
ou a lanço e as espécies forrageiras utilizadas foram aveia preta, azevém,
aveia preta+azevém e aveia preta+azevém+ervilhaca sobre Tifton 85.
Cecília Maria Ghedini, no artigo “O processo de educação do
campo: historicidade, referências e marcos legais” estudou o processo de
Educação do Campo brasileiro como parte de uma luta histórica produzida
nos espaços dos Movimentos Sociais Populares do Campo e os embates
para a sua constituição como política pública nos espaços do Estado. Para
anto analisou dispositivos legais como o Pronera (1998), as Diretrizes
Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo (2002, 2006
e 2008) e o Decreto 7.352/2010, que dispõe sobre a Política Nacional de
Educação do Campo e o Pronacampo de 2012.
Além dos artigos mais focados na temática da Agricultura e
Desenvolvimento, este número traz outros artigos que tratam de temas
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diversos. Um exemplo disso é o artigo “O papel do professor na proposta
da análise do comportamento”, de Maria Ester Rodrigues e Juliana Cristina
Janke. Neste texto, as autoras analisam as funções do professor, como dirigir
o planejamento e execução dos processos de ensino e de aprendizagem.
Segundo elas, os professores detêm um papel muito importante, que é a
responsabilidade pelo planejamento das contingências educativas, e a
execução de funções com o auxílio de tecnologias de ensino de inspiração
analítico-comportamental, ou pelo domínio de habilidades que permitem
ensinar em consonância com os princípios e conceitos da análise do
comportamento.
Já Sergio R B Gadelha e Saulo Medeiros, no artigo “O Enigma de
Feldstein-Horioka no Brasil” investigam o enigma de Feldstein-Horioka de
1980, utilizando dados macroeconômicos trimestrais abrangendo o período
de 1996 a 2013. Os dados estatísticos obtidos demonstram que o
coeficiente de retenção da poupança igual a 0,74, expressam uma situação
de moderada a baixa mobilidade de capitais para o Brasil.
Fecha esse número da revista, o artigo “Programa MCMV para
famílias com renda de até três salários”, de autoria de Demari Francieli
Leonardo e Gislaine da Silva Fernandes. No texto as autoras analisaram o
Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) para famílias com renda
mensal bruta de até três salários mínimos para compreender sua dinâmica
e desenvolvimento. As análises foram feitas a partir de informações obtidas
no Ministério das Cidades, Caixa Econômica Federal, Correspondentes
Caixa Aqui, companhias de habitação e beneficiários. Ao final do estudo
foi possível constatar que o PMCMV oportuniza a famílias carentes uma
maior facilidade de acesso à moradia própria.
Depois desta breve apresentação, convido os leitores para
mergulharem nos textos completos para tirarem suas próprias conclusões.
André Paulo Castanha
Editor Científico RFC

