
Revista Intellectus        N° 30   Vol 2 
 

ISSN 1679-8902  3 

 

EDITORIAL 
 

 
Prof. Dr. Geraldo Gonçalves Delgado Neto 

 
 

            Inicia-se esta 30º edição da Revista Intellectus de Ciências Exatas e 

Tecnológicas de forma singular. Apresenta-se uma breve reflexão, inserida no 

editorial, com um texto para  instigar e provocar o leitor a buscar respostas ou 

reformular suas perguntas. 

             Negligenciar que instabilidades econômicas, política e culturais não 

interferem nos trabalhos científicos e acadêmicos é fechar os olhos para a 

necessidade de análises empíricas presentes no inicio da pesquisa científica. 

Este descuido leva as editoras a publicarem livros de caráter histórico com 

conteúdos singulares creditando o sucesso da evolução das civilizações ao 

acaso e descartando os mistérios, ainda não desvendados da ciência, - que é 

justamente o que há impulsiona. E nos leva a dias que houve-se falar em 

fábricas de artigos científicos e acadêmicos, programas criando trabalhos 

científicos e na  manipulação de experimentos para obter bons resultados em 

publicações científicas, vislumbrando o seu reconhecimento instantâneo pelo 

meio acadêmico.  Fica evidente o quanto as pessoas necessitam ser aceitas 

pelos seus pares e a necessidade humana de estar inserido em uma “tribo”, 

por mais que esta tenha uma formação de aptidão e paixão na área de exatas, 

ela ainda está sujeita às raízes humanas. Assim este é um momento único que 

temos para refletir o quanto nossa contribuição através de um trabalho 

acadêmico honesto,  por mais modesto que seja, trás uma oportunidade de 

reflexão e mudança na construção do conhecimento. 

            Agora com seus instintos aguçados e intencionalmente o abstraindo da 

sua zona de conforto. Aprecie sem moderação os trabalhos a seguir que nos 

leva a buscar um desenvolvimento de produto  de forma mais saudável 

trazendo a real virtude desta pratica de atender as necessidades e desejos do 

consumidor, quebrando paradigmas financeiros e econômicos. São 

contemplados de forma científica a aplicação de propostas de caráter industrial 

no uso dos recursos naturais disponíveis sem sua degradação. Nesta 

sequência de ótimos trabalhos científicos, a palavra "saudável" pode ser 
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aplicada através da Voz do Consumidor, no desenvolvimento de produtos, na 

gestão da manufatura, no manejo da biodiversidade e acessibilidade para a 

qualidade de vida. Levando ao leitor a vislumbrar todo o Ciclo de Vida do 

Produto. 

            

Boa leitura! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


