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Scientia Vitae é uma revista eletrônica cujo compromisso com a divulgação de textos científico-
acadêmicos em quatro grandes áreas temáticas (ciências agrárias, ciências biológicas, educação e ges-
tão) consolida sua vocação natural para a interdisciplinaridade. Neste sétimo número da revista, dez 
trabalhos são apresentados ao público: um de gestão, dois da área educacional, cinco voltados às ciên-
cias ambientais e dois relacionados às ciências agrárias. 

Nesta edição, nove trabalhos são oriundos de autores diretamente relacionados às atividades 
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus São Roque (docentes, téc-
nicos administrativos e alunos) e um de autores externos a esta comunidade. Verifica-se, assim, a inte-
gração importante entre os diferentes agentes da comunidade acadêmica, tão desejável em ambientes 
de produção do conhecimento.  

O trabalho de Anna Carolina S. Jardim integra assuntos de gestão e educação em seu artigo “A 
qualificação dos docentes no contexto dos Institutos Federais: reflexões sobre a relevância da forma-
ção continuada”. Beatriz Gonçalves e colaboradores contribuíram com um trabalho científico intitula-
do “Efeito da cinética de inativação térmica das enzimas peroxidase e polifenoloxidase da água de co-
co”, envolvendo resultados de pesquisas realizadas entre o campus São Roque e o campus São José dos 
Campos, onde uma das pesquisadoras trabalha. Um trabalho de revisão de literatura acerca da técnica 
de barcoding é apresentado por Bianca Roberta C. Chagas e colaboradores. Pesquisadores da Universi-
dade Federal do ABC apresentam resultados de seu estudo sobre um rio no artigo científico “Estudo da 
influência urbano-industrial sobre a degradação do rio Tamanduateí, SP, Brasil”. O artigo “Árvores na-
tivas e exóticas plantadas na área pericentral da região urbana de São Roque, SP” apresenta dados de 
campo analisados por Erik André de Oliveira e colaboradores. “Avaliação dos índices de qualidade das 
águas dos principais rios do município de São Roque – SP” é o título do artigo científico apresentado 
por Jean Louis R. de Moraes e colaboradores. Marcelo C. Guirau apresenta um ensaio literário sobre o 
tema “Um ato de resistência: Por Quem os Sinos Dobram e a Guerra Civil Espanhola”. Marcio Pereira e 
outros autores apresentam uma revisão de literatura acerca de do tema “Distribuição espacial do es-
corpionismo em São Roque, São Paulo, Brasil”. O penúltimo trabalho da revista, intitulado “Análise da 
indisciplina em uma escola estadual de ensino fundamental II em Sorocaba – SP” (escrito por Olivia H. 
Rocha e Gloria Cristina M. C. Miyazawa), discorre sobre uma pesquisa em uma unidade escolar. O últi-
mo texto da revista, de Vivian D. Motta e colaboradores, tem como título “Análise de dados para de-
terminação de um sistema de cultivo de alimentos em hortas verticais” e apresenta dados oriundos de 
sua experiência no campus São Roque. 

Desejamos a todos boa leitura!  
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