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APRESENTAÇÃO DO VOLUME 1  

 

A Revista ConTextos é uma publicação do Centro Universitário de Ciências e 

Empreendedorismo - UNIFACEMP, na cidade de Santo Antônio de Jesus, Ba. De 

natureza multidisciplinar coleta e disponibiliza artigos de divulgação científica, 

resultado de trabalhos acadêmicos conclusos ou em andamento de estudantes do 

ensino superior, professores e pesquisadores interessados na circulação de estudos 

de caráter científico.  

A CONTEXTOS reuni saberes interdisciplinares. Os textos são de 

responsabilidade dos autores que ao enviarem artigos e obterem o aceite da equipe 

editorial, possibilitam a distribuição de conhecimentos produzidos no âmbito da 

academia. A ConTextos traz artigos relacionados às Ciências Exatas, Humanas, da 

Saúde, Sociais, Empresariais e Educacionais. 

O volume 01 de 2022 expressa a diversidade dos temas estudados a saber: 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA: limites e 

possibilidades na modalidade subsequente ao ensino médio. O trabalho objetiva 

socializar limites e possibilidades do desenvolvimento de Práticas Pedagógicas no 

curso Técnico em Agropecuária na modalidade Prosub (Educação Profissional 

Subsequente ao Ensino Médio), do Centro Territorial de Educação Profissional do 

Recôncavo, localizado na cidade de Santo Antônio de Jesus, Bahia.  

O título RAÍZES HISTÓRICO-CULTURAIS DO EMPREENDEDORISMO DA 

MULHER NEGRA NO RECÔNCAVO BAIANO, escrito por Mariana Coelho é um 

recorte do trabalho de pesquisa de Mestrado Profissional em Intervenção Educativa e 

Social (MPIES) da autora. Coelho apresenta as raízes do empreendedorismo da 

mulher negra no Recôncavo da Bahia. Em JOGOS DE AVENTURA: uma ferramenta 

de ensino aprendizagem, os autores abordam a educação socioambiental no contexto 

escolar propondo abordagem ativa por meio de jogos de aventura. 

O estudo CONHECIMENTO DA EQUIPE DE SAÚDE SOBRE OS CUIDADOS 

PALIATIVOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO E GERIÁTRICA 

discute as práticas dos cuidados paliativos (CP) enquanto relevantes na promoção da 

qualidade de vida, redução do sofrimento e conforto nos momentos que antecedem a 

morte.  
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Com o título PREVALÊNCIA DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA DE ESFORÇO 

EM MULHERES PRATICANTES DE ATIVIDADES DE ALTO IMPACTO E A 

RELAÇÃO COM A QUALIDADE DE VIDA, as autoras analisam o tema e destacam 

tal prevalência em atividades físicas de alto impacto como musculação, saltos e 

voleibol. No texto AÇÕES PREVENTIVAS ADOTADAS NO MANEJO DA CRIANÇA 

NO CONTEXTO DA COVID-19, as autoras descrevem medidas de prevenção para o 

cuidado integral das crianças, no contexto da Covid-19.  

A UNIFACEMP oportuniza por meio da Revista ConTextos a publicação ampla 

e periódica de temas que interessam à ciência e consequentemente impactam para o 

bem social, contribuindo efetivamente para o desenvolvimento de novos estudos, 

incentivo a produção de saberes, partilha de conhecimentos e bem comum.  

 


