Editorial

Este sexagésimo número da Revista Tuiuti: Ciência e Cultura abre 2020 trazendo importantes temáticas
da atualidade que incidem no trabalho profissional das diversas áreas de formação.
Temos, neste número, a revista dividida em duas partes: artigos de fluxo contínuo e resumos expandidos
decorrentes do evento XXIII Seminário de Pesquisa e XVIII Seminário de Iniciação Científica realizado na
Universidade Tuiuti do Paraná, nos dias 29 e 30 de agosto de 2019.
Nos artigos de fluxo contínuo iniciamos com o trabalho da autora Maria Eugênia de Carvalho e Silva
no artigo “O ensino da matemática frente ao transtorno do espectro autista” que apresenta o transtorno do
espectro autista e seu diagnóstico, num enfoque educacional.
Na sequência temos um conjunto de artigos do Direito que nos possibilitam conhecer as diferentes
abordagens da área.
Os artigos são: “A interceptação telefônica como meio de obtenção de prova no processo penal”, de
Leonardo Pedriça Moreira e Luís Roberto de Oliveira Zagonel; “Compliance como meio de combate à
corrupção no âmbito da Lei 12.846/2013”, de Sediane Moreira Chaves e Fabiana Passos de Melo; “A ilicitude
de prova colhida em busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial em crime de tráfico de drogas”,
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de Thays Assunção Oliveira e Luís Roberto de Oliveira Zagonel; “Usucapião extrajudicial de bens imóveis
no ordenamento jurídico brasileiro”, de Andressa Aparecida dos Santos e Marcos Aurélio de Lima Júnior;
“Lei Brasileira de Acesso à Informação e o princípio da publicidade: uma reflexão sintética à transparência
e ponderações da publicidade de informações”, de Leonardo Wons, André Leonardo Pitangueira Borges e
Pamela Danelon Reina Justen de Oliveira; “As razões histórico-culturais que motivaram a criação de uma
figura típica específica de protação à mulher – o feminicídio”, de Gabriela de Oliveira Pavani; “A adoção
unilateral à luz dos princípios da afetividade e do melhor interesse da criança”, de Eloise de Castro Borba e
Marcelo Nogueira Artigas.
Especialmente para este número, trazemos a seção com os resumos expandidos decorrentes das mesas
temáticas e pôsteres apresentados no Seminário de Pesquisa e Iniciação Científica da Universidade Tuiuti do
Paraná, evento que congrega pesquisadores das diversas áreas de estudo e pesquisa.
Os editores da revista convidam tod@s à leitura e reflexão sobre os temas aqui apresentados.
.
Boa leitura!
Josélia Schwanka Salomé
Fernando Artur de Souza
Editores da Revista
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