EDITORIAL

Apresentamos o número 58 da Revista Tuiuti: Ciência e Cultura. Os artigos reunidos neste
número evidenciam a heterogeneidade no campo da pesquisa desenvolvida nas diversas áreas,
contribuindo para a construção do conhecimento e aos processos de reflexão ou de criticidade no
ensino superior.
O primeiro artigo intitulado O Cenário das Micro e Pequenas Empresas do Arranjo Produtivo
local Moveleiro da Serra Gaúcha de autoria de Miguelangelo Geimba de Lima, Flávio Edmundo
Novaes Hegenberg, Jorge Marcos Feliciano e Wagner Botelho Godinho, apresenta o cenário
competitivo das Micro e Pequenas Empresas (MPEs) industriais pertencentes ao Arranjo Produtivo
Local (APL) Moveleiro da Serra Gaúcha.
Na sequência o artigo de Alexandre Scherrer Tome e Camila Fernandes de Oliveira intitulado
Processo da Comunicação Digital entre o IBGE e os Informantes de suas Pesquisas, tem como objetivo
compreender como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) se comunica com o
informante de suas pesquisas por meio do subsite Respondendo ao IBGE.
O artigo Currículo Inovador da Escola da Ponte-Escola Básica Integrada de Aves/São Tomé de
Negrelos, de autoria de José Roberto de Paula Pereira, tem por objetivo estudar uma escola instalada
em Portugal, na Vila São Tomé de Negrelos, nas proximidades da Cidade do Porto em Portugal,
a Escola da Ponte, cujo nome oficial é Escola Básica Integrada de Aves/São Tomé de Negrelos
idealizada pelo educador José Pacheco, que apresenta uma proposta inovadora de currículo.
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A Imagem Urbana e Discursos Ambientais no Varejo Supermercadista, de Desire Blum Menezes
Torres e Marcelo Kioyassu Nakasse propõe uma análise sobre o discurso e a prática no segmento
varejista de supermercado, em especial os discursos organizacionais acerca da esfera ambiental.
Deysi Cioccari e Simonetta Persichetti apresentam o artigo intitulado Jair Bolsonaro: a
construção do personagem político nas eleições 2018 tem o objetivo de identificar a construção da
imagem do candidato à presidência Jair Bolsonaro (PSL) nas eleições 2018.
O próximo artigo deste número trata a Avaliação como Práxis: ressignificando o conceito, de
André Luiz de Oliveira, apontando aspectos da avaliação do sistema de ensino superior brasileiro
ligados ao contexto de expansão do capitalismo internacional.
Notas sobre o Declínio da Narrativa a partir de Benjamin e Larrosa, de Alessandra Campos,
Edaniele Cristine Machado do Nascimento, Simone Cristine Vanzuita, apresenta algumas reflexões
sobre a mudança estrutural da comunicação na sociedade atual a partir das contribuições dos
teóricos Walter Benjamin e Jorge Larrosa.
A Interação dos Professores com os Ambientes Tecnológicos de autoria de Elisabete Azevedo Cabral
e Josiane Cristina Rabac Stahl objetiva demonstrar a relação existente da teoria de aprendizagem
de Lev Seminovich Vygostky e Piaget com a disseminação do conhecimento através dos ambientes
tecnológicos existentes.
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Adiniele Martins de Faria, Alexandre Lopes dos Santos, Raul Soares de Souza e Alexandro
Stonoga Vieira da Silva apresentam o artigo intitulado Comparação de Curva Característica do
Fabricante de Bomba Centrífuga com Tubulação de PVC apontando a comparação de dados de curva
característica sendo obtido através de um método empírico com os dados fornecidos pelo fabricante
da bomba.
E encerrando esta edição Angélica Baumgarten Gebert apresenta o artigo intitulado De
Adulto em Miniatura para Protagonista: Uma primeira infância possível? com o objetivo discutir um
conceito de infância construído pela sociedade e que inspirou historicamente as infâncias brasileiras
revendo a concepção sobre a criança e sua infância.

Esperamos que as contribuições acadêmicas aqui apresentadas estimulem novas perspectivas
e debates no diálogo com os saberes produzidos nas diversas áreas.

Boa leitura!
Josélia Schwanka Salomé
Nelson Luis Smythe Jr.
Editores
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