APRESENTAÇÃO
Em continuidade ao objetivo de colocar em público as produções oriundas de diferentes instituições e do
Campus de Barra do Bugres, da Universidade do Estado de Mato Grosso “Carlos Alberto Reyes Maldonado”
(UNEMAT), este segundo volume da Revista Zeiki traz reflexões inter e multidisciplinares nas áreas do
conhecimento Tecnologia e Produção, Educação e Sociedade, Direitos Humanos e Justiça, e Planejamento e
Desenho da Cidade. Ao todo são 8 (oito) trabalhos que passaram pelo processo de avaliação pelos revisores
da Zeiki e agora estão publicados.
A área de Tecnologia e Produção destaca um trabalho de análise de tempo e movimentos (cronoanálise)
realizado em uma unidade processadora de suínos, refletindo sobre a melhoria dos processos industriais na
produção de alimentos como a linguiça toscana, e um trabalho com reflexões sobre o Trabalho de Conclusão
de Curso (TCC) na Arquitetura, voltadas a seu papel como momento de aprendizagem de novos recursos
digitais.
Na área de Educação e Sociedade temos um trabalho que estudou a temática do preconceito por meio de um
grupo focal, refletindo sobre a estratégia metodológica e sua adequação na construção de uma discussão crítica
sobre as situações de preconceito vivido pelos participantes, e um trabalho sobre os aspectos pedagógicos
empregados nos espaços socioeducativos da etnia indígena Rikbaktsa.
O valor da prova penal produzida no inquérito policial, que investiga sob três vertentes o valor dos elementos
colhidos para a fundamentação da decisão judicial, e a natureza jurídica das medidas protetivas de urgência e
a lei 13.641/2018, que tratam sobre a proteção e os direitos da mulher em situação de violência doméstica no
contexto da Lei Maria da Penha, são discutidos nos trabalhos da área de Direitos Humanos e Justiça.
Por fim, a área de Planejamento e Desenho da Cidade, apresenta um trabalho sobre o planejamento urbano
e a segregação socioespacial nas cidades, que busca mostrar o impacto causado aos cidadãos em situação de
exclusão, e um trabalho sobre os desafios em elaborar e executar um Plano Diretor Participativo, o qual é
fundamental para o planejamento urbano.
Agradecemos aos autores que submeteram seus trabalhos para a Revista Zeiki. Registramos os agradecimentos
aos revisores e pareceristas que estiveram envolvidos no processo de análise crítica e revisão destes trabalhos.
E, claro, agradecemos a você caro leitor pela leitura atenta deste volume.
Nestes tempos difíceis da Pandemia de COVID-19, em que se recomenda medidas de prevenção, como o
distanciamento social, torna-se importante aproveitar os momentos de isolamento para dedicar-se ao hábito da
leitura e suas reflexões. E assim, a Zeiki, que na língua indígena Umutina significa “Canoa”, segue sua
trajetória de socialização da produção técnico-científica, navegando no fortalecimento da ciência e no acesso
público ao conhecimento.
Tenham uma excelente leitura!
Prof. Dr. Fernando Selleri
Diretor Político-Pedagógico e Financeiro
UNEMAT – Campus de Barra do Bugres
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