Catálogo Administração

APRESENTAÇÃO
Desde sua origem, em 1987, a Editora Unesp, braço editorial da Universidade Estadual
Paulista, tem como objetivo desempenhar papel dinamizador da cultura, presumindo-se
ser missão de uma editora acadêmica a divulgação do conhecimento de modo
abrangente e plural, a um público amplo, não restrito apenas à comunidade
universitária. Nossos novos catálogos temáticos reúnem títulos cuidadosamente
selecionados, que refletem nosso permanente compromisso de oferecer conhecimento
aliado a um alto padrão de qualidade editorial.

A política pública como campo multidisciplinar
Eduardo Marques
Carlos Aurélio Pimenta de Faria

Este livro, organizado por Eduardo Marques e Carlos Aurélio Pimenta de Faria, reúne dez ensaios com
o objetivo de construir um diálogo multidisciplinar sobre políticas públicas. Escritos por especialistas em
diversos campos do conhecimento, os textos oferecem ao leitor uma análise diversificada sobre o
estudo das ações do Estado neste início de século.
ANO: 2013
PÁGINAS: 288
EDIÇÃO: 1
ISBN: 9788539304011
FORMATO: 16 X 23

Administração pública
B. Guy Peters
Jon Pierre
Mirian Oliveira
Sonia Midori Yamamoto

Em formato acessível, este livro apresenta uma seleção de 28 artigos originais e inclui uma nova
introdução de B. Guy Peters e Jon Pierre. Trata-se de um guia essencial tanto da prática da
administração pública atual quanto de seu desenvolvimento contínuo como disciplina acadêmica
ANO: 2010
PÁGINAS: 656
EDIÇÃO: 1
ISBN: 9788539300433
FORMATO: 16 X 23

Apontamentos sobre a Reforma Administrativa
Roberto Ribeiro Bazilli
Ludmila da Silva Bazilli Montenegro

Após tópicos como emendas constitucionais e direitos adquiridos, este livro concentra-se na Emenda
Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, que modifcou normas de organização do Poder Legislativo,
do Executivo, do Judiciário e do Ministério Público. A Advocacia Pública, os Procuradores e Defensores
Públicos também mereceram atenção
ANO: 2003
PÁGINAS: 228
EDIÇÃO: 1
ISBN: 8571394687
FORMATO: 14 X 21

Burocracia e ideologia – 2ª edição
Maurício Tragtenberg

Este livro se destina, principalmente, a examinar o surgimento e o perecimento das teorias
administrativas por meio do tempo, conforme as determinações econômico-sociais existentes. Com isto,
se pretende estudar a Teoria Geral da Administração como ideologia, dentro do plano traçado e
fundamentando-se em textos relevantes ao assunto. Tal análise será desenvolvida em perspectiva
estritamente sociológica, no nível de sociologia do conhecimento, isto é, do estudo da causa social das
teorias de administração ideológicas.
ANO: 2006
PÁGINAS: 288
EDIÇÃO: 2
ISBN: 8571396566
FORMATO: 14 X 21

Desenvolvimento do procedimento licitatório (com
CD)
João Ribeiro Mathias Duarte

A obra examina diversos aspectos das leis pertinentes, cuja não observância acarreta a nulidade
contratual, com a consequente responsabilização dos agentes públicos envolvidos. Apresenta, também,
decisões judiciais e administrativas como contribuição para o trabalho daqueles que atuam em licitação,
na condição de agentes de órgãos públicos, ou de participantes do procedimento.
ANO: 2004
PÁGINAS: 304
EDIÇÃO: 1
ISBN: 9788571395398
FORMATO: 16 X 23

Dicionário de políticas públicas - 3ª edição
Geraldo Di Giovanni
Marco Aurélio Nogueira

A publicação desta terceira edição do Dicionário de políticas públicas procura subsidiar não só gestores
públicos e especialistas na área, mas também cidadãos (estudantes e profissionais dos mais variados
setores) interessados em aprofundar as questões referentes às políticas públicas.
ANO: 2018
PÁGINAS: 1072
EDIÇÃO: 3
ISBN: 9788539307364
FORMATO: 16 X 23

Empresas transnacionais e internacionalização da
P&D
Rogério Gomes

O autor aborda o desenvolvimento, em particular nas duas últimas décadas, do trabalho de pesquisa
realizado por laboratórios vinculados às empresas transnacionais (ETNs), as quais assumem forte
posição nas diretrizes a serem seguidas pelas pesquisas. O livro mostra como algumas atividades
tecnológicas das ETNs são descentralizadas (para a rede de produção global) e transferidas para as
empresas especializadas em serviços de manufatura; comenta a recente implantação de laboratórios de
P&D no Brasil; e analisa o crecimento do número de pesquisadores que discutem a estratégia das
ETNs na globalização da produção e instalação de unidades de P&D no exterior.
ANO: 2006
PÁGINAS: 224
EDIÇÃO: 1
ISBN: 8571396787
FORMATO: 14 X 21

Governar em rede
Sthefen Goldsmith
William D. Eggers
Anja Kamp

A forma como os serviços públicos estão sendo geridos está mudando radicalmente. Executivos do
governo estão redefnindo suas responsabilidades para orquestrar organizações públicas, privadas e
sem fns lucrativos. Os autores chamam este novo modelo de “governo em rede” e sustentam que a
nova abordagem é um tipo de esforço que vai além de gerenciar equipes de funcionários
ANO: 2006
PÁGINAS: 260
EDIÇÃO: 1
ISBN: 9788539301935
FORMATO: 16 X 23

Logística e transporte no processo de
globalização
Josef Barat

Um dos fatores mais relevantes para a adição de valor na formação dos PIB nacionais está na logística
de transporte.
No entanto, o poder de barganha dos países nessa área só pode ser construído a partir de políticas
públicas e crescimento da capacidade de oferta com tecnologia adequada. O livro discute esses temas,
fundamentais para desatar os nós que prendem o crescimento da economia brasileira.
ANO: 2007
PÁGINAS: 256
EDIÇÃO: 1
ISBN: 9788571397583
FORMATO: 16 X 23

Mudança estrutural da esfera pública
Jürgen Habermas
Denilson Luís Werle

Jürgen Habermas examina neste livro o “complexo” que segundo ele descansa sob a expressão “esfera
pública”. Para ele, pode-se esperar, ao compreender tal conceito e submetê-lo a esclarecimento
sociológico, apreender de modo sistemático a própria sociedade. “A esfera pública”, diz o filósofo,
“continua a ser um princípio organizador de nossa ordem política”.
ANO: 2014
PÁGINAS: 568
EDIÇÃO: 1
ISBN: 9788539305131
FORMATO: 14 X 21

Planejando com foco na demanda do mercado de
trabalho
Ayrton Fausto
Cid Garcia

A obra tem como objetivo registrar os processos de qualifcação profssional realizados pela Sede
Acadêmica Brasil da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso) nas unidades da
federação e com técnicos das referidas Secretarias, durante o ano de 1998. Além de memória técnica, é
interessante ferramenta de trabalho para gestores, planejadores, executores e avaliadores na área de
trabalho e renda.
ANO: 2001
PÁGINAS: 190
EDIÇÃO: 1
ISBN: 8571393478
FORMATO: 16 X 23

Políticas públicas de trabalho e renda e controle
democrático
Arno Vogel
Silvia C. Yannoulas

Obra que é produto direto dos processos de formação de técnicos e conselheiros, de Secretarias e
Comissões Estaduais de Trabalho, juntamente com as intituladas PLANEJANDO COM FOCO NA
DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO, EXPERIÊNCIAS INOVADORAS DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL e TRABALHANDO COM A DIVERSIDADE NO PLANFOR. Pretende sistematizar a
produção conceitual, metodológica e operacional elaborada e/ou utilizada pela Sede Acadêmica Brasil
da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso). Tem como objetivo registrar os processos
de qualificação profissional realizados pela Flacso/Brasil nas unidades da federação e com técnicos e
técnicas das referidas Secretarias, durante o ano de 1998. Além de memória técnica, é interessante
ferramenta de trabalho para gestores, planejadores, executores e avaliadores na área de trabalho e
renda.
ANO: 2001
PÁGINAS: 206
EDIÇÃO: 1
ISBN: 8571393389
FORMATO: 16 X 23

Qualificação profissional
Erika Porceli Alaniz

A autora demonstra, com base num exaustivo levantamento de dados, que a qualifcação para a
empresa de autogestão é condição para a sua sobrevivência, uma vez que os trabalhadores, ao
responderem pela gestão da fábrica, necessitam capacitarse nos conteúdos que envolvem decisões de
cunho administrativo,econômico e político.
ANO: 2007
PÁGINAS: 288
EDIÇÃO: 1
ISBN: 9788571397897
FORMATO: 14 X 21

Trabalhando com diversidade no Planfor
Arno Vogel

Obra que é produto direto dos processos de formação de técnicos e conselheiros, de Secretarias e
Comissões Estaduais de Trabalho, juntamente com as intituladas PLANEJANDO COM FOCO NA
DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO, POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRABALHO E RENDA E
CONTROLE DEMOCRÁTICO e EXPERIÊNCIAS INOVADORAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.
Pretende sistematizar a produção conceitual, metodológica e operacional elaborada e/ou utilizada pela
Sede Acadêmica Brasil da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso). Tem como
objetivo registrar os processos de qualificação profissional realizados pela Flacso/Brasil nas unidades
da federação e com técnicos e técnicas das referidas Secretarias, durante o ano de 1998. Além de
memória técnica, é interessante ferramenta de trabalho para gestores, planejadores, executores e
avaliadores na área de trabalho e renda.
ANO: 2001
PÁGINAS: 149
EDIÇÃO: 1
ISBN: 8571393257
FORMATO: 16 X 23

