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O desenvolvimento científico e suas inúmeras aplicações tecnológicas têm constituído uma cons-
tante a impulsionar positivamente o amadurecimento acadêmico dos diversos campos do conhecimen-
to, com impactos positivos no ensino superior. Nas áreas ligadas à saúde e ao meio ambiente, esta tem
sido uma verdade inquestionável, atestada pela diversidade de contribuições fundamentais que se tem
alcançado para a qualidade de vida pessoal e coletiva, na ampliação das expectativas de vida, no trata-
mento de doenças, no conhecimento cada vez mais sistemático e detalhado das condições de morbidade
e assim por diante.

À luz destes conhecimentos, é possível atuar na formação de cidadãos-profissionais imbuídos de
uma consciência ética mais aguda dos problemas que afetam a saúde humana e a do planeta, induzindo
a ações preventivas cientificamente fundadas e à construção de cuidados mais adequados no tratamento
destas questões.

Sabemos que aqueles que, na universidade, estão envolvidos em pesquisas em torno desse temário
necessitam de espaços de intercâmbio e debate dos resultados e das aplicações dos conhecimentos
auferidos, mecanismos fundamentais para a apropriação do desenvolvimento epistemológico.

Com esse objetivo, lastreados no crescimento das carreiras ligadas às áreas de saúde e meio
ambiente neste Centro Universitário, e desejosos de estabelecer diálogo com as instituições que se
dedicam ao estudo dos diversos temas envolvidos, apresentamos ao público de especialistas a Revis-
ta ConSCIENTIAE Saúde, publicação científica, inicialmente anual, do Departamento de Ciências
da Saúde.

ConSCIENTIAE Saúde exporá o ‘estado da arte’ da pesquisa e do debate científico neste campo
do conhecimento, priorizando a publicação de seu corpo docente, no formato de artigos originais, arti-
gos de revisão e ensaios; promoverá a atualização de temas controversos e socialmente relevantes, na
forma de entrevista com especialistas; apresentará resenhas de obras recentemente publicadas no país,
como auxílio à pesquisa dos estudiosos da área; organizará a seção Aconteceu na UNINOVE, destinada
à divulgação das iniciativas acadêmicas que pretendem agregar valor à vida universitária.

Entendemos que, no exercício de seu papel de agência de produção e veiculação de conhecimen-
to, o Centro Universitário Nove de Julho - UNINOVE contribuirá, com esta publicação, para o avanço
do debate científico em torno das temáticas da saúde, somando às diversas publicações que têm atuado
nesta direção.
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