Editorial

Prezados leitores(as),
Apresentamos o volume 7, número 62, da Revista Tuiuti: Ciência e Cultura sob o título
“Entrecruzando saberes na universidade”. Os artigos reunidos neste número trazem as discussões
que, ao ultrapassar a sala de aula, buscam divulgar as pesquisas a fim de que, os leitores possam
beneficiar-se das reflexões e resultados trazidos.
A revista inicia com o artigo de Vera Irene Jurkevics, “Religiosidade popular na capela dos
aflitos”. No artigo a autora discorre sobre como se desenvolveu o culto a Francisco José das
Chagas, conhecido como Chaguinhas, o “Santinho da Liberdade”, na Capela Nossa Senhora dos
Aflitos, no bairro da Liberdade, na capital paulista.
No segundo artigo desta edição, Hector Pereira de Azevedo apresenta em um ensaio fotográfico,
“La Palome: Uma história de amor, carros em fanzine”, construído a partir de apropriação de
imagens e registros fotográficos de uma viagem para o Uruguai e apresentado a partir do formato
de um fanzine. Um trabalho repleto de sensibilidades!
Alexandre Guilherme de Lara, Angela Helena Zatt e Tatyane Moura trazem para a revista
a apresentação do software ANSYS como laboratório virtual no ensino remoto em engenharia,
ampliando a discussão para a necessidade, por conta da pandemia de COVID 19, de o ensino
presencial ter sido temporariamente suspenso por razões de saúde. O software ANSYS é, então,
ferramenta no ensino remoto da engenharia.
“História da Comunicação. O tempo: a lógica do ininterrupto” é o quarto artigo desta edição e
apresenta a discussão de sete pesquisadores, sobre a temática anunciada no título do artigo, escrito
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pelos pesquisadores Geraldo Pieroni, Carlos Manoel Machado Guimarães Filho, Dalvan Alves
Siteneski, Elaine Polo Fortunato, Maurício Ferreira Santana, Ricardo Uhry e Vitor Emanuel Pinto
Cardoso,
O quinto artigo, de autoria de Thais Tatiane Stela Beal, Cláudia Silva Mário, Sandra Cristine
Machado Mosello, Juliane Pereira Vieira e Rosilene Monteiro da Silva, intitula-se “Seja homem”
a narrativa, seja homem, e sua influência na subjetividade masculina”. O objetivo deste artigo é
compreender como a narrativa, “seja homem” pode produzir efeitos na subjetividade masculina.
Na sequência, o artigo de Noelia Souza Santos, “A Relatividade Geral e a Sonda Gravidade B”
trata de alguns elementos fundamentais para a compreensão da relatividade geral, a história da
missão Sonda Gravidade B e os conceitos físicos que deram suporte as ideias para a elaboração do
projeto desta missão.
O sétimo artigo trata da “Influência do escore de trato reprodutivo e da circunferência escrotal
dos touros sobre a antecipação da puberdade em novilhas nelore”, de autoria de Welington
Hartmann e Hedron Victor da Luz Grosse, discutem a busca constante de técnicas efetivas que
melhorem a eficiência reprodutiva da raça nelore.
Agradecemos as colaborações dos autores que submeteram os artigos.
Boa leitura.
Os Editores.
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