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

As duas últimas décadas foram marcadas por um período de substancial mudança na administração
pública. A reflexão crítica sobre a utilidade da teoria e a extensão em que as práticas governamentais
confirmam o desenvolvimento dessa teoria tornam o Administração pública: coletânea um guia essencial
tanto da prática da administração pública atual quanto de seu desenvolvimento contínuo como disciplina
acadêmica.
Em um 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 recurso essencial para os estudantes de
administração pública.
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Apontamentos sobre a Reforma Administrativa
Roberto Ribeiro Bazilli
Ludmila da Silva Bazilli Montenegro

A Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, trouxe uma autêntica Reforma Administrativa,
com a alteração de várias matérias. Essas mudanças, aqui estudadas, tiveram como objetivo a
reestruturação do Estado e a redefinição de seu papel. Políticas de avaliação e de desenvolvimento de
recursos humanos no setor público, segurança, orçamento, ordem econômica, financeira e social são
alguns dos assuntos tratados pela Emenda Constitucional n.19. Promulgada em 4 de junho de 1998, ela
gerou a chamada Reforma Adminis-trativa. Ao alterar legalmente várias matérias jurídicas, buscou
reestruturar a Administração Públi-ca, redefinindo o seu papel no contexto do Estado e da sociedade
em geral, tornando-a cada vez mais eficiente. Após tópicos como emendas constitucionais e direitos
adquiridos, este livro con-centra-se na mencionada Emenda Constitucional, que modificou normas de
organização do Poder Legislativo, do Executivo, do Judiciário e do Ministério Público. A Advocacia
Pública, os Proc...
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Desenvolvimento do procedimento licitatório (com
CD)
João Ribeiro Mathias Duarte

Obra que resulta dos mais de trinta anos de experiência de seu autor na área de licitação, este livro
trata do procedimento licitatório interno e de todas as fases do procedimento externo. Examina diversos
aspectos das leis pertinentes, cuja não-observância acarreta a nulidade contratual, com a conseqüente
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. Com a inclusão de um CD contendo
documentos-modelo, o autor disponibiliza minutas exemplificativas de peças administrativas pertinentes
aos processos de licitação.
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Dicionário de políticas públicas - 2ª edição
Geraldo Di Giovanni
Marco Aurélio Nogueira

A publicação desta segunda 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: 2015
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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.
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Governar em rede
Sthefen Goldsmith
William D. Eggers
Anja Kamp

"O modelo tradicional e hierárquico de governo simplesmente não atende as demandas desses tempos
complexos e em rápida transformação. Sistemas burocráticos rígidos, que operam com procedimentos
de comando e controle, restrições de trabalho rigorosas, bem como culturas e modelos operacionais
introvertidos são inadequados para abordar problemas que, muitas vezes, transcendem os limites
organizacionais.
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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. No caso do
Brasil, apesar do imenso crescimento das oportunidades pela duplicação do fluxo de comércio do país
nos anos mais recentes, tanto o transporte aéreo como o aquaviário e intermodal tiveram uma
expressiva queda, perdendo grandes oportunidades e ocasionando redução no valor adicionado
nacional. A proposta deste estudo foi, justamente, entender as causas mais profundas desse fenômeno
e indicar caminhos para reverter essa tendência negativa. O material deste livro contém a síntese
dessas pesquisas e procura colaborar com a discussão de um dos temas fundamentais para desatar os
nós que prendem o crescimento sustentado da economia brasileira.
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Planejando com foco na demanda do mercado de
trabalho
Ayrton Fausto
Cid Garcia

Obra que é produto direto dos processos de formação de técnicos e conselheiros, de Secretarias e
Comissões Estaduais de Trabalho, juntamente com as intituladas POLÍTICAS PÚBLICAS DE
TRABALHO E RENDA E CONTROLE DEMOCRÁTICO, 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.
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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.
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Qualificação profissional
Erika Porceli Alaniz

Erika Porceli Alaniz demonstra de forma brilhante, e com base num exaustivo levantamento de dados,
que a qualificação para a empresa de autogestão é condição para a sua sobrevivência, uma vez que os
trabalhadores, ao responderem pela gestão da fábrica, necessitam capacitar-se nos conteúdos que
envolvem decisões de cunho administrativo, econômico e político. Mostra, ainda, que o conceitro de
qualificação na empresa de autogestão encontra-se ampliado, pois contempla a integração entre
planejar a executar, extrapolando o limite do processo de trabalho, o quer deriva das novas relações
sociais estabelecidas no interior da produção. Os elementos da trajetória e do desenvolvimento da
qualificação nas fábricas de autogestão, em particular da Cooperjeans, as conquistas e dificuldades
que os trabalhadores da autogestão encontram em sua prática produtiva e educativa são analisados
com rigor e competência neste livro, o que faz deste um trabalho de referência na área da temática
estudada.
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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.
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