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A edição do sétimo volume da Revista Científica da FacMais está 

composta por artigos de professores e pesquisadores de várias instituições de 

ensino superior. Conta ainda com pesquisa de profissionais atuantes das áreas 

de: História, Pedagogia, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Sociologia e 

Antropologia Social. Este periódico vem, desde 2012, promovendo a 

articulação entre pesquisa, extensão e ensino. Para tal publica trabalhos de 

docentes e pesquisadores. 

O primeiro artigo, intitulado “A composição social do medievo 

português: a imagem do judeu na literatura de Gil Vicente” foi escrito pelo Dr 

Gilberto César de Noronha, professor da UFU, e pela doutoranda em História 

Cleusa Teixeira de Souza. O artigo trata de um personagem judeu, presente no 

imaginário literário ibérico, desde os tempos mais remotos, nas obras 

antijudaicas, nas satíricas e moralizantes, tanto quanto na lírica e na prosa, e 

denotam importância nos escritos relevantes do Medievo Ibérico.  

O segundo artigo intitulado: “A importância do acompanhamento pré-

natal realizado por enfermeiros” foi escrito pelas especialistas em Enfermagem: 

Elizângela Crescêncio de Oliveira, Simone de Meira Barbosa, e pela 

nutricionista mestra Sueli Essado Pereira Melo. O artigo versa sobre a 

importância da consulta de enfermagem na assistência pré-natal no Brasil.  

O terceiro artigo “Ensaio sobre Ouro Fino: as ruínas, a pedreira e a 

romaria” da mestre em Antropologia Social, Lucinete A. Morais analisa o 

patrimônio cultural do de Ouro Fino, extinto arraial de mineração do século 

XVIII, localizado à leste 18 km da atual cidade de Goiás. 

O quarto artigo intitulado “A influência da Enfermagem para minimizar o 

quadro de Diabetes Mellitus tipo 1” foi escrito pelos acadêmicos de Farmácia: 

Ana keila Duarte Vieira Vidal, Jéssica Eloíza de Oliveira Santos, Thaís Silva 

dos Reis e pela mestra em Farmácia Luma Mota Palmeira Trindade. O artigo 

versa sobre o Diabetes Mellitus, e sua interferência não somente na vida do 

portador, mas também de seus familiares e toda sociedade. 

O quinto artigo intitulado “Câncer de ovário e detecção precoce: revisão 

bibliográfica da literatura” foi escrito pelas Enfermeiras: especialista Katiele 

Marques de Oliveira, pela mestra Murielly Marques de Oliveira e pela 



doutoranda e a doutoranda Raquel Soares Araujo. O artigo destaca que o 

câncer de ovário é caracterizado pela grande letalidade devido ao diagnóstico 

tardio.  

O sexto artigo intitulado “Ser um preto tipo a custa caro” entre a lança e 

a espada: a busca pela desconstrução do mito da democracia racial a partir 

das práticas discursivas do grupo racionais MC’s” foi escrito pelo historiador e 

mestrando em Sociologia Flávio Henrique da Silva. O artigo analisa a questão 

racial presente nas letras musicais do grupo Racionais Mc’s. 

O sétimo artigo intitulado “Protocolos de tratamento fisioterapêutico no 

pós operatório de reconstrução do ligamento cruzado anterior em atletas 

profissionais: revisão de literatura” foi escrito pelo fisioterapeuta Thiago 

Henrique Moreira Santos. O artigo versa sobre os protocolos de tratamento 

fisioterapêutico no pós operatório de reconstrução de ligamento cruzado 

anterior. 

O oitavo artigo intitulado “Eu e o imigrante: Como procurarei 

estabelecer uma relação temporal próxima com meu objeto de pesquisa” foi 

escrito pelo historiador e mestrando em Antropologia Social Túlio Fernando 

Mendanha de Oliveira.  O artigo versa sobre a questão dos imigrantes 

nordestinos da cidade de Inhumas GO.  

A resenha crítica “Boticas & Pharmacias: Uma História Ilustrada da 

Farmácia no Brasil” foi escrita pelos acadêmicos em Farmácia Rafaela Aires 

Fernandes, Débora Domingos Lopes Cunha, Polânia Lopes de Holanda, Luan 

Tozadore da Costa e pela mestra em Farmácia Luma Mota Palmeira da 

Trindade. A resenha foi escrita sobre a obra “Boticas & Pharmacias: Uma 

História ilustrada da Farmácia no Brasil”. 

 O órgão acadêmico institucional que coordena as atividades de 

iniciação científica e extensão da Facmais é Núcleo de Extensão e Iniciação 

Científica (NEIC). A Revista Científica FacMais e o NEIC trabalham de forma 

integrada, interligados às coordenações de cursos, e à Direção Acadêmica e 

visa incentivar e promover o estudo e a investigação acadêmica, tendo em 

vista o avanço da ciência. Assim agradecemos a todos os colaboradores. E 

reafirmamos que os leitores muito vão apreciar essa edição da Revista 

Científica FacMais.  

A Editora 


