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Realizamos, com sucesso, nosso 4° Congresso Integrado do Conhecimento. Procuramos fazer 
com que as diversas áreas do conhecimento dialogassem entre si e também as várias instituições 
de Ensino Superior e professores.

Os temas se articularam no mesmo sentido: mito e filosofia, motivando até o “logo” do 4° 
Congresso, que ilustrou os elementos fundamentais considerados pela filosofia grega como 
matéria do “cosmos”: água, ar, terra e fogo. 

Literatura como fator de expressão do mundo, transformação de mentalidades e humanização, 
amadurecimento da sensibilidade e revigoramento da construção cognitiva.

Houve cuidado com a percepção ambiental, a urbanização, o planejamento urbano.  
Paisagismo e conforto ambiental beneficiaram-se com pesquisas para integrar as duas áreas 
constatando o desempenho das árvores urbanas no controle bioclimático de espaços externos.

Nem se deixou de lado uma abordagem sobre a moda. Num século de grandes mudanças, 
a moda tornou-se parte do cotidiano, influenciando o comportamento de diversas gerações e 
sendo influenciada por elas.

A tomada de decisão é uma atividade essencial na prática clínica do enfermeiro, exigindo 
competências e habilidades para intervir com qualidade no processo de cuidar. Na área de 
enfermagem, focalizam-se o uso do cateterismo vesical intermitente em pacientes com disfunção  
neurogênica do trato urinário inferior.

Na área da comunicação, muitos assuntos são focalizados: como o autor-roteirista deve atuar 
na era digital, em que diversas plataformas são utilizadas. Atualmente, o mundo corporativo está 
tendo que se adaptar à entrada de novos profissionais das gerações x, y, z, que  são extremamente 
ligadas às novas tecnologias e tendências. Como estes diferentes mundos irão se entender/
completar? Quais são os desafios que estes jovens terão que enfrentar para se adaptar ao mundo 
corporativo? Será um duelo entre gerações? Ou poderão conviver em harmonia?

É claro que todo esse contexto exige inovação. Inovação é um daqueles termos que é 
apresentado como um sinal de status. A ideia de inovação é tão importante que algumas 
empresas fazem questão de incluir o termo em suas próprias marcas. Existe em torno do tema 
“inovação” uma magia, um ideal de mudança, uma  conotação de novidade e de construção de 
valor.

Também o 4° Congresso quis incluir o termo “inovação” em sua marca. 
Esperamos que este Editorial tenha conseguido apontar a direção desta “inovação” e leve o 

leitor a interessar-se por estes temas.


