EDITORIAL
A Revista Ideias & Inovação, constitui um meio socializador de resultados de pesquisas científicas,
propiciando uma maior visibilidade da produção acadêmica de forma interdisciplinar. Cada nova edição
é sempre apresentada com muito entusiasmo e expectativa de sua recepção e contribuição para o desenvolvimento da sociedade.
Esta edição é um convite a leitores para um passeio em uma diversidade temática, através de doze
artigos que contemplam as áreas de administração, engenharia, direito, educação e comunicação. Ela
inicia com dois artigos no âmbito da administração, o primeiro versa sobre ”Sistema Público de Escrituração Digital - SPED”, criado pela receita federal para qualificar as informações contábeis e fiscais
através da escrituração digital. O outro sobre uma modalidade de empreendimento recente, denominado de ”Food Truck”, que é a venda de alimentos de forma itinerante através de veículos especialmente
adaptados para essa função. No campo da engenharia são apresentados dois artigos (3 e 4), que trazem
uma discussão em torno da perfuração de poços de petróleo.
O terceiro versa sobre a estabilidade das paredes dos poços de petróleo durante a perfuração em
função da composição do terreno perfurado; o quarto apresenta uma sequência das operações realizadas nos poços de petróleo e gás, através dos principais equipamentos utilizados, focando nos campos de
petróleo de Sergipe e Alagoas. A área de direito é contemplada com três artigos (5, 6 e 7). O quinto, trazem
uma abordagem sobre a penhora do bem de família de elevado valor econômico, considerando tanto o
direito do credor na satisfação do seu crédito quanto a possibilidade de penhora do bem de família, analisando o posicionamento doutrinário, legislativo e jurisprudencial.
O sexto artigo aborda sobre a nova proposta de celeridade presente no novo Código de Processo Civil e sua
real efetividade mediante os meios executivos aptos a propiciar decisões como forma de garantir a celeridade
processual necessária à consecução da justiça e o sétimo discute sobre a ”poliafetivdade” à luz do ”neoconstitucionalismo”, focando a nova configuração familiar contemporânea, com base em princípios jurídicos,
tendo em conta a dignidade da pessoa humana, a liberdade e a afetividade. A área de educação contempla
o maior número de contribuições, quatro artigos (8, 9, 10, 11). O oitavo no âmbito da tecnologia educacional,
apresentando as percepções dos gestores sobre o uso das TIC nas escolas municipais de Aracaju/SE; o nono
discute o papel do educador como formador do sujeito social no pensamento de Alfred Adler, médico austríaco dedicado à psicoterapia e pedagogia, fundador da psicologia do desenvolvimento individual.
O decimo trata a respeito da importância da psicomotricidade no processo de ensino e aprendizagem, enfatizando as capacidades e habilidades motoras no processo de aquisição do conhecimento e o
decimo primeiro aborda o ”Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH”, e a contribuição
psicopedagógica no acompanhamento de portadores dessa síndrome. Concluímos (12) nossa edição
expondo um interessante trabalho sobre o impacto das redes sociais on-line no trabalho dos jornalistas
que atuam em assessorias de imprensa, enfatizando como redes sociais veem se transformando em
potentes aliados para a disponibilização de conteúdos informativos para o grande público.
Para finalizar, dirigimos nossos agradecimentos à valiosa colaboração daqueles que planejaram e
conceberam cada etapa desta edição: criação, autores, revisores, membros do corpo editorial, assistente
de editoração e aos colaboradores em geral.
Boa leitura,
João Lago
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