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Apresentação da 7ª edição  

 

O CiênciAção: Observatório Interdisciplinar de Divulgação Científica e Cultural 

apresenta sua 7ª edição.  A seção Observatório divulga o curso de Especialização em 

Ciências Exatas e Tecnologia do Curso de Matemática da UNIPAMPA e, também, as ações 

do Programa de extensão TRAMAS, coordenado por Amanda Meincke Melo (UNIPAMPA 

Alegrete). Esse programa tem como objetivo geral promover o respeito à multiplicidade das 

diferenças. A propósito, a seção Reportagem traz o texto É certo “falar errado”? que trata 

da diversidade linguística brasileira e nos apresenta os mitos que causam tanto preconceito 

com respeito às variações existentes. O texto foi escrito por Cristina dos Santos Lovato 

(UNIPAMPA Itaqui) e Mariane Larissa de Lima Borges (acadêmica de Letras EaD da 

UNIPAMPA/UAB, polo Itaqui/RS). 

A seção Convite a Leituras traz o convite de Walker Douglas Pincerati (UNIPAMPA 

Jaguarão) à leitura d’O Brado do Ipiranga, de Cecília de Salles e Cláudia de Mattos, livro 

que faz – digamos – um elogio à célebre representação do dia 07 de setembro: a tela 

Independência ou Morte! (1988) pintada por Pedro Américo. A seção Artes e Culturas traz 

Um olhar sobre a Gastronomia Gaúcha: do Passado Missioneiro ao Presente, em 

comemoração ao 20 de setembro, escrito por Vilson Flores dos Santos (MOVER/UFSC) e 

Paulo Roberto C. da Silveira (UNIPAMPA Itaqui). Em Blog e Colunista nossa colaboradora 

externa, Mariane Contursi Piffero, escreve sobre A voz como instrumento de efetivação dos 

direitos das mulheres. Também, nessa seção, Eduardo L. Hettwer Giehl, biólogo e 

pesquisador do Laboratório de Ecologia e Diversidade da UFSC, fala e nos constringe a 

muito pensar sobre 2020: O ano do fogo no alagado e outras desgraças. Tema 

atualíssimo porque trata das queimadas na Amazônia e no Pantanal. 

O Professor Nota 10 da vez é Nelson Mario Victoria Bariani, eleito pelos e pelas 

discentes. Ele conta sobre sua trajetória inspiradora, de seus medos e vitórias. Em Meu 

Trabalho Nota 10 há a contribuição de Gabriel Vicente de Oliveira, acadêmico do curso de 

Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, que aborda as “revoluções 

tecnológicas” na economia global em A Nova Globalização na Nova Economia: Qual o Futuro 

do Dinheiro?, cujo título já diz a que veio.  

A seção Artigo de Opinião traz o texto Limite da despesa com Pessoal, conforme 

a Lei 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) do município de Itaqui, de Márcio 

Luciano dos Santos Campos e Ronaldo Bernardino Colvero (UNIPAMPA Itaqui) e Ronaldo 
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Bernardino Colvero (UNIPAMPA São Borja). Por fim, na seção Alun@ destaque 

apresentamos Luciéle Pacheco Rodrigues, acadêmica do curso de Nutrição da UNIPAMPA 

Itaqui, que diz algumas palavras sobre sua experiência do NEABI do campus.  

 

A equipe do CiênciAção deseja uma excelente leitura a tod@s! 

 

Por Cristina dos Santos Lovato e 

Walker Douglas Pincerati. 
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