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A Interações – Revista Internacional 
de Desenvolvimento Local, vinculada ao 
Programa de Pós-graduação em Desenvolvi-
mento Local – Mestrado Acadêmico, parabe-
niza a Missão Salesiana de Mato Grosso por 
ter implantado em Campo Grande (Antigo 
Estado de Mato Grosso, hoje Mato Grosso do 
Sul), em 1961, o primeiro Centro de Educação 
Superior do Estado de Mato Grosso, a Facul-
dade “Dom Aquino de Filosofi a Ciências e 
Letras”, com os cursos de Pedagogia e Letras, 
voltados para a formação de educadores, 
orientadores e agentes de transformação da 
sociedade mato-grossense, perfazendo um 
percurso de 50 anos.

 Com a Portaria n. 1.547 do Ministério 
da Educação e Cultura, de 27 de outubro de 
1993, a antiga FUCMT transformou-se em 
Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), 
a qual tem como missão: promover, por meio 
de atividades de ensino, de pesquisa e de 
extensão, a formação integral, fundamentada 
nos princípios éticos, cristãos e salesianos, de 
pessoas comprometidas com a justiça social 
para que contribuam no desenvolvimento 
sustentável. 

Ao completar meio século de existência, 
a UCDB tem como visão de futuro ser líder na 
Região Centro-Oeste com destaque nacional e 
internacional por seu empreendedorismo na 
educação e na produção de conhecimentos 
e de tecnologias, a serviço das pessoas e da 
sociedade. 

Assim, as atividades acadêmicas do ano 
em curso voltam-se também para comemorar 
data tão signifi cativa com atividades festivas 
que contemplem o espírito salesiano de Dom 
Bosco – “formar profi ssionais competentes, 
cidadãos honestos, cristão conscientes e com-
prometidos”.

Editorial

A Revista Interações conta novamente 
em 2012 com o auxílio fi nanceiro do CNPq1 e 
comunica aos seus leitores que os exemplares 
serão distribuídos gratuitamente e por meio 
de permutas.

Os artigos publicados neste número 
destacam temáticas diversifi cadas e na seção 
Teoria e Prática apresenta a Paisagem do Casco 
Histórico de Itajaí no Estado de Santa Catarina. 

O artigo de Vasiliki Evangelou Calliye-
ris e Alexandre Luzzi Las Casas A utilização 
do Método de Coleta de Dados via Internet na per-
cepção dos Executivos dos Institutos de Pesquisa 
de Mercado atuantes no Brasil, tem por objetivo 
apresentar as percepções dos executivos dos 
institutos brasileiros de pesquisa de mercado 
sobre a coleta de dados via internet, bem como 
evidenciar quais são as principais vantagens 
e desvantagens desse método. 

Já o artigo de Daiane Roncato Cardozo 
Traldi, Luiz Manoel de Moraes Camargo 
 Almeida e Vera Lúcia Silveira Botta  Ferrante, 
intitulado Repercussões do Programa Bolsa 
 Família no município de Araraquara, SP: um 
olhar sobre a segurança alimentar e nutricional 
dos benefi ciários, trata da segurança alimentar, 
tomando como parâmetro de análise os bene-
fi ciários e tendo como perspectiva teórica a 
avaliação de políticas públicas na localida-
de; Alessio Moreira dos Santos e Danielle 
Mitja, no estudo sobre a Agricultura familiar e 
desenvolvimento local: os desafi os para a susten-
tabilidade econômico-ecológica na comunidade 
de Palmares II, Parauapebas, PA, debatem as 
potencialidades para o desenvolvimento local 

1 Processo 402500/2011-3 Linha de Fomento/Chama-
da – Programa Editorial / Chamada MCTI/ CNPq/
MEC/CAPES N. 15/2011 – Editoração e Publicação de 
Periódicos Científi cos Brasileiros.



e a sustentabilidade econômico-ecológica dos 
estabelecimentos familiares; Lenice Carrilho 
de Oliveira Moreira, no artigo Comparação 
entre os poluentes atmosféricos emitidos por uma 
caldeira fl amotubular movida a gás natural e a 
óleo combustível BPF 2A, verifi cou que a troca 
do combustível proporcionou uma redução 
signifi cativa na concentração dos poluentes 
medidos, melhorando a qualidade do ar e, 
consequentemente, a qualidade de vida das 
pessoas que vivem nas suas proximidades.

Os autores Andréa Haruko Arakaki, 
Nicolau Priante Filho, Oscar Zalla Sampaio 
Neto, Josiel Maimone de Figueiredo, Wilson 
Luconi e Joel Paese propõem uma forma de 
institucionalização, nas Universidades bra-
sileiras, do desenvolvimento de Tecnologias 
Sociais e processos sistêmicos de incubação 
de empreendimentos econômicos solidários, 
com base na Lei de Inovação e, para tanto, 
publicam o resultado da pesquisa no artigo 
Sistema Integrado de Inovação Tecnológica Social: 
Programa de Incubação de Empreendimentos 
Econômicos Solidários EIT-UFMT.

O artigo nominado A necessidade das in-
tervenções: Extensão Rural como serviço ou como 
direito? de autoria de Davi Augusto  Santana 
de Lelis, France Maria Gontijo Coelho e 
 Marcelo Miná Dias, discorrem que a Extensão 
Rural no Brasil adquiriu o signifi cado de ação 
para promoção de mudanças no mundo rural.

Dentro do contexto interdisciplinar da 
Revista Interações, identifi cam-se o artigo As 
múltiplas funções das festas no espaço geográfi co, 

no qual as autoras Alini Nunes de Oliveira e 
Maria Del Carmen Matilde Huertas Calvete 
relatam que as festas podem relacionar-se 
ao lazer, às manifestações da cultura, aos 
momentos de socialização, às contribuições 
fi nanceiras para quem as realiza; o artigo Com-
preendendo a governança territorial e suas possi-
bilidades: Arranjos Produtivos Locais (APLS) e 
circuitos turísticos, que reúne noções, teorias 
e dados buscando compreender como se arti-
culam as novas formas de governança do ter-
ritório, através das estratégias  institucionais 
e organizacionais dos atores locais para mo-
bilização dos ativos territoriais específi cos, 
em projetos de desenvolvimento local, cuja 
autoria é de Lucas Labigalini Fuini; a pesquisa 
de Munck, Rafael Borim de Souza e André 
Luis Silva, com o título Estudos Organizacionais 
e Desenvolvimento Sustentável: em busca de uma 
coerência teórica e conceitual, que dimensiona 
as posturas epistemológicas e categorizações 
para o desenvolvimento sustentável.

Na seção Teoria e Prática, os autores 
Fernando Luigi Padoin Fontanella, Diva de 
Mello Rossini, Josildete de Oliveira e Francis-
co dos Anjos, com o título Paisagem do Casco 
Histórico de Itajaí, SC: uma análise das potencia-
lidades para o desenvolvimento do turismo cultu-
ral, escrevem sobre as potencialidades para 
o desenvolvimento do turismo cultural, no 
âmbito teórico e de campo.

Maria Augusta Castilho
Editora
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