PREZADOS LEITORES,

Estivemos pela primeira vez no VI EMCA (ENCONTRO MARANHENSE DE CIÊNCIAS
AGRÁRIAS), evento na cidade de Imperatriz no Estado do Maranhão, na UEMASUL Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão. O encontro envolve docentes e
discentes do programa de graduação da universidade. O objetivo do evento é complementar
a formação acadêmica. Estivemos ministrando o Curso de Pericia Ambiental e avaliando
artigos na apresentação de pôsteres. Fomos muito bem recebidos por todos, encontramos
velhos amigos e fizemos outros novos. Esperamos em breve ter a participação tanto do corpo
docente quanto discente em nossa Revista em mais uma parceria de sucesso. Vejam as fotos
no Instagram - https://www.instagram.com/revsustinere/
Estivemos presentes no evento “Café com Ciência - Biologia UVA (Universidade Veiga
de Almeida) ministrando a palestra “Escrever ou não escrever, eis a questão”, onde
conversamos a respeito das auguras da construção de artigos e da obrigatoriedade de
escrever.
Chamamos a atenção dos autores para a utilização do modelo da revista, que traz a
formatação adequada para a construção do artigo em nossa revista. Temos devolvido muitos
artigos por conta da não observação da formatação, isto tem atrasado a editoração dos
artigos.
O novo número da nossa Revista SUSTINERE, destaca 14 artigos que serão de grande
interesse dos nossos leitores, em várias áreas de conhecimento:
Avaliação da qualidade de curso online empregando o QEOn: estudo de caso
Desenvolvimento do programa de acreditação de organismos de certificação de
sistemas de gestão de saúde e segurança ocupacional segundo a ISO 45001
Cuidados Paliativos Oncológicos na Perspectiva do Serviço Social
Uso da tecnologia como recurso didático no ensino em enfermagem: percepções
dos estudantes
A importância do trabalho coletivo na gestão dos riscos do/no trabalho em saúde
Pacientes com traqueostomia: conhecimentos, atitudes e práticas das equipes do
serviço de atenção domiciliar
Análise da variabilidade do poder evaporante do ar em um cultivo de açaizeiro
(Euterpe oleracea Mart.), Castanhal-PA.
Influência da profundidade de semeadura na formação de mudas de pepino
(Cucumis sativus L.)

Variáveis fitométricas de macaxeira (Manihot esculenta Crantz) em resposta à
aplicação de calagem e gesso agrícola
Levantamento sorológico da artrite encefalite caprina no município de
Imperatriz, MA
Foi criada a Coluna Perspectivas da Ciência, e estreia com o artigo:
Pesquisa Quantitativa e/ou Qualitativa: distanciamentos, aproximações e
possibilidades
Em nossa Coluna Arquitetura e Ambientes Saudáveis, a iluminação do ambiente
hospitalar ganha destaque no artigo:
A saúde vista com outros olhos: Iluminação Hospitalar
Na Coluna Olhar Profissional, nossa editora Profª Drª Elza Costeira aborda a segurança
do paciente no ambiente hospitalar.
A segurança do paciente nos cuidados de saúde

Na Coluna Nas Prateleiras o leitor certamente encontrará livros de interesse em áreas
diversas.
Aproveitamos para participar a todos que a coluna de NOTÍCIAS é agora apresentada
na forma de blog e que estamos presentes no Instagram, G+ e também no Twitter. É a Revista
SUSTINERE nas redes sociais, confiram, tem sempre novidades. Acompanhe-nos e vejam as
diversas informações que temos disponibilizado semanalmente. A coluna de EVENTOS
(disposta na aba superior do site) procura trazer informações sobre Congressos, Simpósios,
entre outros, de modo que possam fazer suas agendas, não deixem de dar uma olhadinha e se
programar.
Agradecemos aos Autores, Avaliadores, Editores e demais colaboradores que sempre
contribuíram e acreditaram no potencial da Revista. A todos a nossa Gratidão.
Esperamos que a leitura do número, jul/dez de 2019, da Revista SUSTINERE, seja
bastante proveitosa para todos.
Queremos desejar a todos um ótimo Natal e um Ano Próspero.

Thereza Camello
Editor Chefe – SUSTINERE

