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Os artigos do volume 4 da Série Ciências Exatas e Tecnologia ligam

a natureza e demandas da região ao avanço tecnológico, refletindo as

discussões mais amplas sobre desenvolvimento sustentável.

Jailton Dias, mapeia, através de fotos de satélite,  as unidades básicas

da paisagem da região Cárstica de Bonito, em Mato Grosso do Sul, dada

sua importância econômica como pólo turístico, permitindo uma melhor

ordenação e exploração do espaço regional.

Fausto Donizeti  Dantas e Jonas Barcellos de Moraes, observando

necessidades de pesquisadores da área da agronomia e veterinária da

Uniderp, expõem, como resultado de pesquisa multidisciplinar, os múltiplos

aspectos da construção de uma câmara para controle biológico de plantas

e microorganismos,  de extrema validade para a região, pois que procura

sanar os problemas de baixa confiabillidade, pequena durabilidade, ausência

de assistência técnica local  e custo elevado dos equipamentos existentes

no mercado.

Luís Alberto de Oliveira Azevedo, no artigo “Esquema de segurança

de tráfego de dados na internet” e Francisco José da Silva e Waldeci Leitum

de Almeida, tratando sobre “Segurança na web”, abordam o recorrente

assunto da segurança em rede, cada vez mais alvo de investigação, mediante

a vulgarização da internet e as decorrências econômicas e organizacionais

de seu uso.

Rosa Maria Vicari e Ana Fernanda Gomes Ascencio apontam

possibilidades de heurísticas a serem aplicadas em projetos de interfaces

de sistemas educacionais, cientes da grande valia das interfaces para a



acessibilidade do usuário, principalmente em se tratando de softwares

educativos.

Robson Soares Silva, Ingrid  Jansch-Pôrto e Maria Lúcia Blanck

Lisbôa, em artigo de revisão, trabalham a essencial questão da tolerância a

falhas para o desenvolvimento de softwares, pensando na  simplificação da

programação de sistemas distribuídos.

Os textos pontuam a relação intrínseca entre ciência e tecnologia,

traçam a produção de artefatos e procedimentos,  expressando e

respondendo a necessidades locais e universais de nosso tempo.
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