Editorial

Estendemos nossos agradecimentos aos membros do Conselho Editorial, Corpo Editorial e
Avaliadores Ad hoc, nas suas respectivas atividades voluntárias, auxiliando na continuidade deste
periódico.
Aos autores que confiaram em nosso trabalho ao longo destes quase 6 anos a frente da Revista
Mosaico, especialmente neste último período, tão cheio de incertezas, devido a pandemia do COVID-19 e
que mesmo diante destas adversidades, nos proporcionaram passar para uma publicação quadrimestral.
No primeiro Dossiê Temático intitulado “Humanidade e Natureza”, iniciamos com o artigo “Emoções,
Sistema Imunológico e Terapia Centrada na Pessoa” de autoria de Oliveira e Rocha; no segundo o artigo
“Da Servidão Humana: notas sobre a presença da relação homem-natureza nas disposições relativas às
ciências naturais da BNCC e na Lei de Educação Ambiental” de autoria de Fraga, Chaché e Cavalcanti.
No segundo Dossiê Temático intitulado “Violência contra a Mulher”, o artigo “A correlação entre o
abuso do álcool e a Violência por Parceiro Intimo (VPI)” de autoria de Oliveira e Pachú; o artigo “Violência
obstétrica: percepção de alunos de um curso de graduação em Psicologia de uma Universidade Privada”
de autoria de Souza e Porfírio; “Violência Obstétrica: a dor que tem cor e gênero” de autoria de Brandão
e Andrade; e por fim, o artigo “O Consumo de Bebida Alcoólica entre Mulheres Brasileiras” de autoria de
Silva e Pachú.
Na Seção “Demanda Contínua” iniciamos com o artigo de autoria de Tavares e Rodrigues intitulado
“Mapeando a medicalização infantil e o uso de psicotrópicos entre crianças na literatura brasileira” ; em
seguida de autoria de Cruz e Bernardino o artigo “Ressignificando a relação com os pais: filhos autônomos
ou independentes?” ; posteriormente o artigo “Complicações psicológicas na saúde mental e os benefícios
da atividade física: uma revisão da literatura durante a pandemia de COVID-19” de autoria de Cukier,
Silva e Silveira; e continua Fortes et al., com o artigo intitulado “A visão da Psicologia e da Psiquiatria no
fechamento de diagnóstico do Transtorno Dissociativo de Identidade” a seguir o artigo “Avaliação: O Papel
do Psicólogo no Centro de Referência de Assistência Social” de autoria de Cardoso, Guimarães e Silva; o
artigo “Vulnerabilidade Racial na Sociedade e Saúde Mental” de autoria de Fernandes, Silva e Silveira; e
por fim, “A condicionante educação no contexto do Programa Bolsa Família” de Bruno Brandão;.
Na Seção “Primeiros Escritos”, Koenigkam, Gonçalves e Crahim nos apresenta o artigo “Bullying no
contexto escolar” .
Na Seção Revista Permutada continuamos nossa parceria com a Revista Atualidade Teológica da
PUC-Rio.
Que venha 2022 com novos desafios e vitórias. Boa Leitura!
Vassouras, abril de 2022.
Angelo Ferreira Monteiro
Editor Executivo da Mosaico – Revista Multidisciplinar de Humanidades da Universidade de Vassouras
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Apresentamos o primeiro número do volume treze da Revista Mosaico com um novo layout do
periódico, o que proporcionará uma leitura mais agradável, ao alterar no formato dos artigos, o tipo e o
tamanho da fonte, a disposição do texto em apenas uma coluna e quando for necessário com as respectivas notas de rodapé. E ainda, a inclusão da nossa logomarca em todas as páginas dos artigos. Para tanto,
agradecemos a equipe da Editora da Universidade de Vassouras, que acreditou nesta possibilidade, colocando em prática este nosso antigo anseio.

