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Editorial

Prezados Leitores,
Este número da revista Research, Society and Development reúne artigos das áreas de
desenvolvimento regional, ensino por meio de metodologias ativas, educação ambiental, educação a
distância e metodologia do trabalho científico associada a estílistica da redação.
O primeiro artigo, de Paulo Cruz Correia, Noelia Felipe, Tânia Terezinha Rissa de Souza,
Paula Tisiany Viana de Macedo Carneiro e Aylton Paulus Junior, intitulado “Desenvolvimento
regional e cooperação entre empresas - instituições: o caso dos arranjos produtivos locais de
tecnologia de informação do Paraná”, analisa as aglomerações produtivas de Tecnologia de
Informação nas regiões metropolitanas de Curitiba, Londrina e Maringa, seguindo as especificidades
do Sistema Nacional de Inovação - SNI.
No artigo "Case study: active learning methodology approach in corrosion and science
practice" Ricardo Luiz Perez Teixeira e Cynthia Helena Soares Bouças Teixeira, os autores avaliam
uma pesquisa realizada no ano de 2016 em dois cursos de engenharia no Brasil, nos quais se trabalhou
o ensino de corrosão química.
Em "Percepções dos moradores acerca de Typha angustifolia subsp. Domingensis (pers)
Robrb. (Typhaceae Juss.) em áreas alagadiças de Pico-PI, Nordeste do Brasil", os autores Stefany
BeyBy Soares dos Santos, Ykaro Richard Oliveira, Paulo Henrique da Silva e Maria Carolina de
Abreu realizam um trabalho de educação ambiental no qual verificam o saber da população local
acerca da macrófita mencionada.
No trabalho "Utilização do design educacional na concepção do projeto de ensino de
programação de computadores na modalidade ead" Claudio Cleverson de LIma e João Augusto Mattar
Neto, os autores apresentam a concepção de um projeto de ensino a distância em uma turma de alunos
de um curso profissionalizante da cidade de Novo Hamburgo-RS.
Por fim, Jander Temistocles de Oliveira propõe uma reflexão sobre a estilística na produção de
artigos acadêmicos em seu trabalho intitulado "Tecniciscmo versus preciosismo na redação científica:
alternativas"
Desejamos a todos uma ótima leitura!

Dr. Ricardo Shitsuka
Editor
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