EDITORIAL

PALAVRA DO EDITOR CHEFE
Prezados leitores,
Na décima segunda edição do Boletim
Técnico do IFTM, estão publicados quatro trabalhos
que representam as atividades desenvolvidas no
âmbito do IFTM e pela comunidade externa, sendo
dois relatos de experiência, uma resenha de livro e
uma recomendação técnica.
Em sua primeira parte, encontram-se dois
relatos de experiências: “AEE/EJA na construção de saberes significativos”, em que se relata
experiência vivenciada durante as atividades de
intervenção junto a uma aluna do Atendimento
Educacional Especializado de uma instituição municipal de educação do município de Uberaba/MG. E
“Criação de galerias de ideias para o ensino em
colheita florestal: um estudo de caso”, que teve
o objetivo de relatar a experiência de aplicação de
técnicas colaborativas no estudo da colheita florestal no curso de agronomia do IFTM.
A resenha do livro “O bem-estar dos
animais: proposta de uma vida melhor para
todos os bichos” analisa como os autores Temple
Grandin e Catherine Johnson abordam o bem-estar
animal a partir da teoria das emoções básicas do
neurocientista Pankseep, trazendo uma perspectiva
nova e aplicada do assunto, com capítulos dedicados
às especificidades de diferentes espécies domésticas e selvagens. Por meio dessa obra, poder-se-á
facilitar o trabalho de milhares de profissionais da
área animal, com orientações claras e aplicáveis;
criar novas políticas públicas de bem-estar animal;
e fazer com que a sociedade em geral aceite totalmente a existência de emoções nos animais. Esta
publicação tem uma dedicatória especial à professora doutora Susana Elisa Rieck, docente de Equinocultura do IFTM Campus Uberlândia que, além de
grande profissional e amiga nossa e dos autores, foi
revisora e editora do Boletim Técnico e agora não
está mais entre nós.
Nesta edição, também contamos com a recomendação técnica intitulada “Produtos lácteos UHT:
avaliação de padrões de identidade, qualidade
e rotulagem nutricional”, a qual teve por objetivo,
avaliar rótulos de cinco produtos derivados de leite de
três marcas distintas, comparando com as principais
legislações brasileiras vigentes no país.
Agradecemos à Reitora, professora doutora
Deborah Santesso Bonnas, pelo apoio; à equipe
técnica do Setor Comunicação Social – Reitoria; aos
autores; aos editores avaliadores; enfim, a todos
que atenderam, de forma irrestrita, cada demanda
para que esta edição fosse concluída com êxito.
Desejamos a todos uma leitura proveitosa
e prazerosa.
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