EDITORIAL
Estamos vivendo um momento ímpar na história da humanidade com a Covid-19. Essa
pandemia não serve apenas para nos mostrar o quanto estamos vulneráveis devido à falta de
equipamentos, de pessoal qualificado e de investimentos em áreas estratégicas, mas também
para nos mostrar o quanto a ciência é importante para evitar o caos mundial. Precisamos da
ciência e de tudo o que a cerca, como pesquisadores, recursos financeiros e apoio dos
governantes e de pessoas responsáveis e engajadas na difusão do conhecimento.
Mesmo em meio a esse momento turbulento pelo qual estamos passando, no qual é visível
a defasagem no sistema científico brasileiro, a Revista Sítio Novo apresenta seu número 3 do
volume 4, referente ao trimestre julho/setembro do ano de 2020, com número recorde de 30
artigos científicos publicados, abrangendo as seguintes áreas: Ciências Agrárias; Ciências
Biológicas; Ciências Exatas e da Terra; Ciências da Saúde; Ciências Humanas; Ciências Sociais
Aplicadas; Linguística, Letras e Artes; e Engenharias.
Outra boa alteração ocorrida em tempos de pandemia é o incentivo à publicação de artigos
em formato Open Access. Essa ferramenta estimula a disponibilização de artigos online sem
nenhum custo para o leitor. A Revista Sítio Novo ratifica seu compromisso com a divulgação
de seu conteúdo nesse formato, garantindo, assim, que seus artigos possam ser acessados de
qualquer lugar, por qualquer pessoa e de forma totalmente gratuita. Destaca-se ainda que a
gratuidade é extensiva aos autores ao enviarem seus trabalhos de pesquisa. Esperamos que o
formato Open Access totalmente gratuito, para autores e leitores, seja utilizado por todos os
periódicos existentes.
Agradecemos a colaboração de pesquisadores, avaliadores, revisores, tradutores, editores
e inúmeras outras pessoas que confiam que, com a ciência, podemos mudar o mundo, evitando
que a histeria coletiva tome conta da sociedade.
Por fim, sugerimos que navegue pelo sumário da revista, acesse as publicações e continue
contribuindo com a divulgação científica em sua comunidade.
Ótima leitura a todos!
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