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Nesta edição da Revista Uniara há uma homenagem
à cidade de Araraquara elaborada por renomados
pesquisadores que dedicaram parte de sua carreira
ao estudo desta história. Este momento é oportuno
considerando que no dia 22 de agosto de 2015 o município
completou 198 anos.
Em seguida, a edição contempla dois artigos de revisão
que discutem os diversos regimes jurídicos fundiários da
história brasileira com enfoque nas populações ribeirinhas
da várzea amazônica e a necessidade da atenção dos
serviços de saúde à infância.
Iniciando a sessão de artigos originais um deles aborda
os custos da qualidade na prevenção de falhas externas na
garantia de produtos em uma empresa de pequeno porte
de refrigeração comercial.
O segundo artigo original descreve a morfologia do
sifúnculo do pulgão Uroleucon ambrosiae com auxílio
da microscopia eletrônica de varredura.
Entre os artigos originais, também foi desenvolvido
um estudo bibliométrico para quantificar e identificar
as metodologias utilizadas em 56 artigos sobre cultura
e consumo apresentados aos EnANPADs no quadriênio
2009-12.
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Considerando a vulnerabilidade de adolescentes a
infecções sexualmente transmissíveis, um dos artigos
descreve o perfil sociodemográfico, epidemiológico e
clínico dos casos de HIV/Aids destes jovens no estado
de Pernambuco, ocorridos no período de 2007 a 2012.
O processo de salinização reduz a disponibilidade de
água para as plantas, sendo capaz de afetar o crescimento
e desenvolvimento das espécies, inclusive da cerejeira.
Este assunto é objeto de discussão de outro artigo original.
Assim como a salinização interfere no crescimento de
cerejeiras, a presença de micotoxinas pode influenciar na
qualidade de uvas passas processadas, como abordado em
mais um artigo original.
Além dos fungos, produtores de toxinas, a contaminação
por bactérias também é bioindicador higiênico-sanitário,
apontando contaminação fecal em alimentos. Os resultados
de um estudo realizado com salsichas comprovam a
necessidade de fiscalização higiênico-sanitária nos
estabelecimentos comerciais e atenção da população aos
alimentos que estão sendo ingeridos.
Finalizando esta edição, uma resenha sobre
“Epistemologias do Sul” permite compreender os aspectos
centrais que Boaventura de Sousa Santos discute sobre
cultura, intersubjetividades e relações sociais no processo
epistemológico.
Este conjunto de artigos realça o escopo desta revista de
caráter multidisciplinar, que para ser elaborada necessita
de pareceristas de diferentes áreas do conhecimento
para atender às especificidades dos artigos submetidos.
Contamos que este esforço ofereça aos leitores uma
vasta gama de assuntos que possam contribuir com as
investigações científicas e atualização.
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