EDITORIAL
É sempre um prazer apresentar uma nova edição da revista Ideias & Inovação e, como sempre,
vem carregada de expectativas sobre sua receptividade pela comunidade acadêmica. Nesta edição
estão contempladas as áreas de direito, Administração e Educação.
Iniciamos com um bloco de artigos na área do direito (1,2,3 e 4). O primeiro artigo traz uma análise sobre a possibilidade de concessão dos alimentos aos parentes por afinidade, com propósito
de esclarecimento sobre a melhor maneira de resolução dos conflitos nesse âmbito, considerando
as legislações pertinentes. O seguinte apresenta uma avaliação da Teoria da Incapacidade Civil,
pré e pós vigor à Lei 13.146/2015 (Estatuto de Inclusão da Pessoa com Deficiência), com o propósito de verificar a repercussão na concepção da dignidade humana com a entrada em vigor desse
Estatuto. Na sequência se desenvolve uma interessante análise do conceito de culpabilidade, focando a responsabilidade penal da pessoa jurídica, buscando examinar os crimes praticados por
empresas, na perspectiva da responsabilização penal da pessoa jurídica de direito público e os
delitos empresariais. Fechando esse bloco se discute a identidade de gênero sob a perspectiva do
sistema prisional, mostrando a complexidade dessa temática no ambiente carcerário.
O bloco seguinte expõe três artigos no âmbito da administração de empresas (5,6 e 7). Inicia
com um importante debate sobre a atuação feminina nas organizações brasileiras, sobretudo nos
processos de gestão e liderança, buscando destacar o estilo feminino à frente das organizações.
O seguinte foca a educação no ambiente corporativo, através da análise dos novos ambientes de
aprendizagem à distância, denominados “Mobile Learning”, que faz uso de dispositivos moveis.
Conclui o bloco com um estudo sobre a segurança e saúde do trabalhador na Indústria Calçadista
Brasileira, com um olhar preventivo para o Estado de Sergipe.
O último bloco desta edição traz quatro artigos que discutem o ambiente educacional (8,9,10
e 11). Abre com uma pesquisa sobre violência escolar, realizada nas escolas da Rede Estadual de
Sergipe, com a finalidade de expor esse panorama e apresentar uma proposta para a construção
da Cultura de Paz no ambiente educacional. O seguinte artigo apresenta o curioso processo do
diagnóstico psicopedagógico clínico de uma criança com “síndrome de down”. Outro artigo aborda
o uso da tecnologia associada ao ensino de língua estrangeira especificamente a língua inglesa,
tanto no que se refere à estrutura física dos equipamentos, quanto à metodologia de uso. O último
artigo desta edição aborda estudos sobre a educação através do rádio no Brasil, focando o “Projeto Minerva”, desenvolvido em Sergipe no período de 1970 a 1983.
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.
Tenham todos uma boa leitura.
João Lago
Editor Executivo

