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APRESENTAÇÃO

O Departamento de Ciências da Saúde do

Centro Universitário Nove de Julho – UNINOVE

busca a excelência na formação dos seus alunos,

em diferentes aspectos: humanos, científicos e

técnicos. Para isso, vem trabalhando de forma

crescente no desenvolvimento de uma formação

acadêmica generalista. O incentivo da vocação

para pesquisa é primordial para a construção do

conhecimento.

A revista ConSCIENTIAE Saúde é a expressão

deste trabalho que vem sendo desenvolvido,

buscando a união de todos os aspectos inerentes à

formação acadêmica, bem como a promoção do

enriquecimento e da inovação do processo

ensino-aprendizagem e a ampliação dos

conhecimentos nas várias áreas do saber.

O trabalho de produção da revista iniciou-se

em 2001, com uma proposta pluralista e o objetivo

de divulgar os trabalhos desenvolvidos por

docentes e discentes do Departamento. Essas

características se mantêm e, neste volume, a

revista privilegia os trabalhos desenvolvidos nos

diferentes cursos do Departamento, abrangendo

uma grande diversidade de assuntos na área de

saúde e meio ambiente, apresentados sob a forma

de artigos científicos e ensaios. Além disso,

procurando contribuir para o debate de temas

atuais e polêmicos, apresentamos uma entrevista

com o Prof. Dr. Crodowaldo Pavan, proeminente

geneticista, na qual nos relata a respeito da

trajetória de sua  carreira e seu posicionamento

em relação aos organismos geneticamente

modificados, conhecidos mais amplamente como

transgênicos. A seção Aconteceu na UNINOVE traz

uma síntese dos principais eventos e atividades

desenvolvidas por alunos e professores do

Departamento. Neste volume, a revista apresenta

uma nova seção, na qual o corpo discente se faz

presente, por meio dos melhores Trabalhos de

Conclusão de Curso, nas diferentes áreas do

Departamento.

Entre os vários aspectos previstos na missão

do Centro Universitário Nove de Julho inclui-se o

serviço à comunidade, gerando conhecimento e

recursos importantes para os desenvolvimentos

científico, econômico, profissional, social e

cultural, objetivando sempre o bem-estar da

sociedade, garantindo, assim, melhoria da

qualidade de vida. Nesse sentido, a revista

ConSCIENTIAE Saúde se consolida como um

importante veículo de divulgação científica,

buscando compartilhar com a comunidade os

resultados alcançados, além de contribuir para o

desenvolvimento das diversas áreas de pesquisa,

em especial as que se referem à qualidade de vida

e preservação do meio ambiente.

Apresentamos aqui o produto do trabalho

desenvolvido por aqueles que acreditam na

pesquisa como um caminho para o

desenvolvimento humano, um instrumento vital

para o processo ensino-aprendizagem e

principalmente, para a formação de profissionais

cidadãos. 

Esperamos que esta edição de

ConSCIENTIAE Saúde contribua para ampliar o

espaço de intercâmbio de idéias no meio

acadêmico, apresentando-se como uma leitura

agradável e instigante.
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