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EDITORIAL

O primeiro número da Revista UNIVAP, ano 2017, foi publicado. Como se
tornou prática, com a reformulação visual da Revista, selecionamos um artigo para ser
homenageado na capa. Usualmente, a seleção ocorre em função do tema apresentado,
ou da Área de Estudo da Pesquisa. Assim, nesse volume, como uma menção ao tema
do artigo “ESTRESSE OCUPACIONAL EM TRABALHADORES DE UMA
AUTOESCOLA DE JANAÚBA, MINAS GERAIS”, que apresenta uma discussão
importante sobre a saúde de trabalhadores do setor de autoescolas, na cidade de
Janaúba, MG. Optamos por colocar uma imagem de satélite da região, que exemplifica
bastante a diversidade da paisagem encontrada na área.
Essa edição apresenta seis artigos de quatro áreas do conhecimento e um
artigo, que foi premiado no Encontro de Iniciação Científica e de Pós-Graduação da
Universidade do Vale do Paraíba, edição 2015.
Na seção CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA há um artigo que avalia o
desempenho de um material, como agente coagulante. Na seção CIÊNCIAS
HUMANAS, UM ARTIGO SOBRE A CIDADE DE Monte Sião discute o seu crescimento
urbano, os atores responsáveis por esse crescimento em 50 anos.
Na seção CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS, a Revista publica um artigo que
trata da sífilis, uma doença considerada extinta, mas que ressurge na Região
Metropolitana do Vale do Paraíba, associada a uma série de fatores, muito bem
discutido pelos autores.
Na seção CIÊNCIAS DA SAÚDE, três artigos, que transitam entre a situação
da saúde de trabalhadores de autoescolas e força muscular de pessoas idosas e
avaliação sobre a massa corpórea e atividades físicas escolares.
O artigo da seção INIC refere-se a um dos artigos premiados, na área da
saúde, sobre saúde pública, câncer de colo de útero e de mama, e as políticas públicas
na RM do Vale.
Todos os autores estão de parabéns por nos ajudar a colocar no ar essa
edição da Revista UNIVAP, que traz artigos instigantes e de qualidade.
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