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Editorial

Este número especial do v. 4 de Exacta é dedicado a re-

gistrar a realização do I Colóquio de Pesquisadores de Ciências 

Exatas da Uninove, evento que acontece em momento impor-

tante da sedimentação da vocação da pesquisa científica na 

instituição.

Na primeira parte desta edição, trazemos os artigos de 

importantes convidados, entre os quais os professores Márcio 

Joaquim Estefano de Oliveira, da Unesp, e Alexandre Oliva, 

da Unicamp. O professor Oliveira escreveu sobre “agregados 

reciclados”, um tema bastante importante não somente se for 

avaliado sob um prisma tecnológico, mas também com des-

dobramentos sociais e econômicos. O segundo artigo, escrito 

pelo professor Oliva, aborda, de forma bastante criativa, as  

vantagens “econômicas” do uso do software livre, que cada 

vez mais ganha espaço nos meios acadêmico e corporativo. Na 

segunda parte desta edição, relatamos, por meio de 22 arti-

gos no formato “comunicação rápida” (letter), os principais 

resultados obtidos pelo núcleo temático de investigação de-

nominado “Estudos Avançados em Software Livre e Sistemas 

Flexíveis de Manufatura” (EASL/SFM), implantado em 2006 e 

responsável pela articulação, planejamento e execução de pro-

jetos de pesquisa do Departamento de Ciências Exatas da Uni-

nove. Acreditamos que com esta publicação Exacta cumpre a 

missão a que se propôs: ser um veículo de divulgação científica 

em Ciências Exatas e da Terra, Engenharias e Arquitetura e 

Urbanismo.

Ademais, esperamos que o I Colóquio de Pesquisadores 

de Ciências Exatas da Uninove atinja a sua principal meta, 

que é o intercâmbio de experiências e de informações entre os 

pesquisadores, contribuindo para o crescimento de todos os 

envolvidos no evento.

André Felipe Henriques Librantz
Editor científico


