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É com grande honra que o volume 1 da primeira revista científica do Instituto Federal
do Tocantins – Revista Sítio Novo – é publicado. Tomo como desafio torná-la reconhecida
pela comunidade científica como um canal de exposição de resultados de pesquisas, de
diálogos e debates públicos, seja de consenso, seja de dissenso, desde que fundamentados em
princípios e métodos científicos.
O lançamento de uma revista científica digital e totalmente gratuita deve ser recebido
com entusiasmo, pois trata-se da contribuição daqueles que dedicam grande parte da vida à
pesquisa, ao trabalho intelectual e à divulgação de resultados que por muito tempo ficaram
restritos a poucos.
O nome da revista é uma homenagem in memoriam ao saudoso professor Francisco
Filho da Silva, o Chico, que nasceu em Sítio Novo, município do Estado do Tocantins,
localizado na região do Bico do Papagaio. Chico foi aluno da Escola Agrotécnica Federal de
Araguatins (Eafa), atual Campus Araguatins, onde depois atuou como professor, após
conclusão de doutorado em Produção Vegetal pela Universidade Estadual Norte Fluminense UENF - e de pós-doutorado pela Universidade da Flórida. Embora houvesse a oportunidade
de permanecer nos Estados Unidos, Chico optou por compartilhar seu conhecimento e
desenvolver novas pesquisas no Campus Araguatins, pois, como dizia, era seu desejo
contribuir para o desenvolvimento daquela região onde iniciou seus estudos.
A Revista Sítio Novo tem o objetivo de difundir e divulgar os resultados de estudos e
pesquisas científicas desenvolvidas no IFTO, bem como funcionar como instrumento de
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divulgação de pesquisas realizadas por autores de diferentes instituições ou por grupos
nacionais e internacionais em diversas áreas do conhecimento.
Podem ser aceitos para publicação na Revista Sítio Novo trabalhos científicos nas
formas de Artigo Científico ou de Nota Técnica, assim definidos:
- Artigo Científico: refere-se a material fundamentado em uma hipótese científica original e
ainda não esclarecida que é validada, ou não, por meio de experimentação ou modelos
teóricos, fundamentados no método científico consagrado, com adequado planejamento
estatístico e discussão com argumentação científica.
- Nota Técnica: refere-se a material que descreve uma técnica, um aparelho, uma nova espécie
ou observações e levantamentos de dados limitados a experimentos não repetíveis ou outras
situações únicas. É, em geral, mais curta que o artigo científico, não precisando obedecer à
estrutura clássica, mas deve obedecer ao mesmo rigor científico do artigo científico e tem o
mesmo valor como publicação.
Por fim, externamos nossos agradecimentos aos colaboradores desta primeira edição da
Revista Sítio Novo, que, com profundidade e pertinência, contribuem sobremaneira com
reflexões que nos direcionam a novos horizontes e produzem novas formas de pensamento em
diversas áreas do conhecimento. Um agradecimento especial é dedicado à professora
Cristiane Miranda Martins, que contribuiu significativamente para o início do processo de
criação da Revista. Esperamos que as contribuições desta edição sejam relevantes para o
debate, estimulem a visão crítica e promovam a geração e a difusão do conhecimento,
oferecendo formas criativas de solução de problemas.
Desejo a todos uma ótima leitura!
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