Editorial

A revista Tuiuti: Ciência e Cultura vêm nos seus 26 anos contribuindo para a divulgação de resultados
de pesquisas científicas no âmbito da ciência, da arte, da tecnologia e inovação.
Nesta edição, em conformidade com a proposta da revista, os artigos apresentados buscam transpor as
barreiras disciplinares. As temáticas tratam de arte, ciência, cultura e investigam problemáticas advindas das
pesquisas desenvolvidas no âmbito do ensino superior.
Iniciamos com o artigo Fazer das tripas cérebro: A Montanha Sagrada, de Alejandro Jodorowsky
e o mito da superioridade intelectual europeia como forma de dominação e exploração colonial, de
Lucas Soares de Souza apresentando três cenas do filme A montanha sagrada, de Alejandro Jodorowsky, à
luz das discussões desenvolvidas pelas teorias decoloniais.
O próximo artigo, dos autores Arion Rebeca Pereira, Diego Sartori Felkl,, Rodrigo Ramos Alves e
Miguelangelo Geimba de Lima discute a Otimização do processo produtivo de uma linha de panificação
de uma empresa localizada em Araucária – PR e manter a empresa competitiva no mercado com
produtos de qualidade.
O artigo Omissão de nutrientes na cultura da alface (Lactuca sativa), de Caio Henrique Pol e
Jéssica Alves Nogaroli avalia omissão de macro e micronutrientes no desenvolvimento da cultura da alface
(Jonction – cultivar do tipo crespa) para identificar e descrever os problemas acarretados pela omissão de
nutrientes.
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Anselmo Eduardo Leme Brombal, Flaviano Cansi, Luiz Olivar Costa Bodot, Rodrigo Ramos Alves e
Miguelangelo Geimba de Lima apresentam o artigo intitulado Melhoria na eficiência energética de um
armazém frigorificado através do método PDCA para discutir a eficácia para que as empresas modernas
possam se destacar no mercado competitivo.
A poesia do luto através da imagem: uma visita aos campos da memória, de Mônica Lachman da
Cruz traz reflexões sobre a fotografia autoral no contexto da memória afetiva paterna na discussão sobre a
relação objeto – corpo – memória e as relações que estas fotografias fazem com a ideia de ausência versus
sobrevivência dos traços.
E encerrando este número, o artigo Redução de tempos e custos no cadastro de documentação
técnica: o caso da melhoria do desempenho dos processos do GATE 0 fornecedor, de Paulo Rodrigo
Perussi, Rodrigo Ramos Alves e Miguelangelo Geimba de Lima aborda a utilização de ferramentas da
engenharia da qualidade na busca por melhorias e por produtos que atendam a um mercado cada vez mais
exigente.
Esperamos que esse número propicie interessantes debates para os leitores.
Boa leitura!
Josélia Schwanka Salomé
Fernando Artur de Souza
Editores da Revista
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