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Olá, esperamos que estejam bem!
Apresentamos a nova edição da Revista RIT, de Junho de 2021. Volume 11, Número 1.

O texto do artigo 1 dessa edição conta com o título: Adoção da inovação nas empresas
da construção civil: uma revisão bibliométrica dos últimos 5 anos. O objetivo do estudo
foi apresentar os principais temas que são abordados no processo de adoção de inovação
nas empresas da construção civil nos últimos 5 anos, 2014 a 2019.

O artigo 2, com o título: Síntese das teorias de crescimento e desenvolvimento
econômico: dualidade e restrições externas e internas. O objetivo deste artigo é apresentar
as visões sobre o desenvolvimento econômico, focando além do debate quantitativo e
qualitativo. Para atender este objetivo, o trabalho apresenta as análises gerais sobre os
conceitos e evolução da teoria do desenvolvimento econômico, focando as visões
ideológicas.

O artigo 3, com o título: O aprendizado da docência e o ensino de matemática: uma
experiência com futuros professores. Neste artigo apresenta-se um recorte da experiência
de formação realizada ao longo de um semestre com licenciandos do 3º período do curso
de Licenciatura Integrada em Educação em Ciências, Matemática e Linguagens – LIECM
da Universidade Federal do Pará, ofertado por meio do Instituto de Educação Matemática
e Científica – IEMCI. A discussão aqui presente tem a intenção de lançar luz sobre
importância de se promover a aprendizagem da docência desde os primeiros semestres da
licenciatura.

O artigo 4, com o título: capítulo 4: O desenvolvimento da infância e adolescência com
base na ludicidade. O artigo trata do elemento lúdico colaborando para o desenvolvimento
da infância e da adolescência. Na introdução fazemos uma abordagem sobre qual o lugar
da criança na escola, quem é esta escola e qual o perfil desta criança.

O artigo 5, com o título: Proposta de avaliação e reestruturação do ambiente de controles
internos em uma empresa multinacional. O estudo foi realizado com o intuito de avaliar
o ambiente de controle interno de uma companhia multinacional no ramo de elevadores,
através de uma análise qualitativa na modalidade diagnóstica, resultando em um plano de
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ação focado na reestruturação do ambiente de controles internos e a disseminação das
políticas e normas a todos os funcionários da organização.

Agradecemos aos autores que submeteram seus textos a revista e aos professores
avaliadores e conselho Editorial da Revista.

Uma excelente Leitura!
Espero que gostem.
Um abraço a todos.
Prof. Dr. Alessandro Marco Rosini
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