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Editorial
Prezados Leitores,
Este número da revista Research, Society and Development reúne artigos das áreas de
engenharia, saúde e segurança, desenvolvimento profissional em educação, aprendizagem no ensino
médio e saúde relacionada à medicamentos.
No artigo inicial, Gabriel de Souza Freitas, João Vitor de Almeida Moraes Araújo, Rafael
Balbino Cardoso, Rafael Emílio Lopes e Tarcísio Gonçalves de Brito, intitulado “Dimensionamento e
análises de sistemas energéticos para irrigação em fazendas no Estado de Minas Gerais”, apresenta um
estudo de caso em região agrícola e apresenta a análise de viabilidade econômica e impactos
ambientais de cada forma de acionamento utilizada nos sistemas para irrigação.
O artigo seguinte de título " Qualidade de Vida no Trabalho: o caso dos agentes penitenciários
em um Centro de Detenção Provisória do Rio Grande do Norte" os autores Emerson de França
Fagundes, Guilherme Carlos da Costa e Tabita Aija Silva Moreira analisar a Qualidade de Vida no
Trabalho (QVT), tal como percebida pelos agentes penitenciários.
No trabalho: " Os conceitos de desenvolvimento profissional, profissionalidade, necessidades
formativas e identidade docente no discurso de professores da educação básica de dois municípios
brasileiros", os autores Josefa da Conceição Silva, Evandro Luiz Ghedin e, Ana Acácia Araújo de
Souza Eda apresentam os resultados de uma pesquisa realizada com professores da Educação Básica,
que teve como objetivo identificar os percursos de desenvolvimento profissional realizados por esses
profissionais, assim como suas necessidades formativas e a influência destes fatores na formação da
identidade e da profissionalidade docente.
Em "Perspectivas de inclusão escolar dos transtornos de aprendizagem no Ensino Médio",
Jander Temístocles de Oliveira e Ana Luiza Gomes Pinto Navas caracterizam o apoio a jovens com
transtornos de aprendizagem no Ensino Médio.
Euclides da Silva Pereira Netto, Jaqueline da Silva Lima, Reynaldo Carneiro de Souza Neto,
Cecilia Armesto, Leoní Adriana de Souza, Mariana Donato Pereira propõe uma reflexão sobre "
Caracterização das demandas judiciais de saúde no município de Registro/SP". Neste realizam uma
análise do impacto da judicialização da saúde na cidade mencionada em termos de gasto público,
avaliando o perfil dos requerentes que pleiteiam em juízo o custeio do tratamento, exame,
procedimento ou medicamento.
A todos, excelente leitura!
Dr. Ricardo Shitsuka
Editor

89

