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EDITORIAL
Apresentamos a edição de 2022, o volume 13 da Educte. Neste ano, o grupo de Gerentes da
Educte tem se engajado no compromisso de garantir a rápida avaliação dos artigos. Com
alegria, cabe mencionar que temos recebido, nas últimas semanas, trabalhos encaminhados
por pesquisadores de diferentes regiões e instituições do país. Tal realidade é resultado da
divulgação realizada com apoio do novo presidente do nosso conselho editorial o Prof. Dr.
Luiz Antônio Felix Júnior.
Ao final do ano, estarão presentes nesta edição artigos recebidos e avaliados ao longo de
todo ano de 2022. Os dois primeiros trabalhos “Recomendações de um conceito intuitivo de
derivadas em funções polinomiais do 1o e 2o graus, aplicados na cinemática: um processo
de ensino e aprendizagem de matemática na educação básica” e “Formação integral na EPT:
pensando a educação midiática no regime de acumulação flexível” abrem as publicações da
edição. Ambos trazem contribuições de pesquisa advindas do próprio Ifal e encaminham para
a participação de outras instituições representadas por artigos que já estão em avaliação
pelos pares. Sugerimos o acompanhamento constante de nossa página, pois os demais
artigos serão adicionados paulatinamente à medida que forem sendo aprovados pelos
avaliadores, tendo em vista o caráter de fluxo contínuo adotado pela Educte.
Salientamos o árduo trabalho que vem sendo sustentado a fim de dar continuidade a nossa
revista. É preciso registrar que, os desafios que nos foram impostos neste ano, sobretudo
tendo em vista a saída repentina de dois de nossos gerentes (Prof. Dr. Paulo Felisberto e
Prof. Dr. Ricardo Cavalcanti) deixou nosso grupo fragilizado. Entretanto, a vontade de que a
Educte seja uma revista reconhecida nacional e internacionalmente é pulsante e, portanto,
seguimos na perspectiva de publicar trabalhos com contribuições cada vez mais
cientificamente relevantes.
Você também pode contribuir para manter a Educte viva! Apoie nosso trabalho enviando os
artigos desta edição para leitura de colegas e parceiros de pesquisa. Desejamos que o
conteúdo exposto neste ano traga novas reflexões sobre o universo multidisciplinar
acadêmico.
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