Editorial

O Departamento de Ciências Gerenciais do
Centro Universitário Nove de Julho – UNINOVE,
na busca da qualidade e excelência do ensino,
vem trabalhando na formação acadêmica de seus
alunos, desenvolvendo habilidades conceituais,
técnicas

e

humanas.

Trata-se

de

um

compromisso educativo com o futuro, atento
portanto às mudanças que permanentemente
revolucionam

os

ambientes

econômico,

administrativo e cultural das organizações.

Revista GERENCIAIS é a expressão
deste trabalho e cumpre papel de grande
relevância no incentivo à produção e
veiculação da investigação científica docente e
discente, fundamentais para a construção e
difusão do conhecimento, bem como para a
inovação do processo ensino-aprendizagem.
Abre-se à participação de pesquisadores,
intelectuais e profissionais sediados em
outras instituições e unidades da federação
que, nas diversas áreas afins do
conhecimento, apresentam-se para o
debate e o intercâmbio interinstitucional,
materializando as diretivas que nos animam,
alicerçadas na pluralidade de pontos de vista,
no trabalho intelectual conjunto e na busca de
soluções inovadoras de gestão para os
problemas administrativos atuais. Sob os
cuidados editoriais da Coordenação de Política
Editorial – CoPE, todos os trabalhos recebidos
para publicação são submetidos aos
procedimentos editoriais da revisão por pares
e da preservação do anonimato, verificando o
atendimento de características específicas
quanto ao conteúdo, forma e abrangência.
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Tematizando gestão e economia nas
organizações, Revista

GERENCIAIS
expõe as linhas de pesquisa que se consolidam
no âmbito do Departamento e propõe o debate
acadêmico das tendências teóricas e de
aplicação prática que impactam o mundo
organizacional, por meio de seções com
identidade própria. Assim é que, em Artigos,
busca-se referenciar o debate nas diversas
carreiras que compõem as Ciências Gerenciais
– Administração Geral e as habilitações em
Comércio Exterior, Marketing e Hotelaria;
Ciências Contábeis; Ciências Econômicas e
Secretariado Executivo. Rigor científico e
contribuição com temas relevantes e
emergentes marcam a seção.
Renovando o compromisso institucional
com a ética nos negócios (e na vida) e com a
participação consciente da academia e dos
cidadãos na solução dos problemas nacionais,
a atual edição passa a apresentar uma seção
permanente – Ética e Responsabilidade Social –,
voltada ao debate e à proposição de idéias e
práticas inovadoras que, no mundo das
organizações, se orientem por atitudes
conscientes e responsáveis com relação ao
meio ambiente, à sustentabilidade e à
transparência.

Trata-se

de

construir

respostas que reponham o respeito aos
valores e necessidades humanos, sem
inibições

drásticas

contemporâneos

de

dos

parâmetros

competitividade

e

produtividade, atendendo à missão deste
Centro Universitário de formar profissionaiscidadãos responsáveis, críticos e éticos.
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A seção de abertura, Entrevista, pretende atualizar as

preparam para concluir sua formação superior, Revista

percepções de pesquisadores, especialistas e profissionais

GERENCIAIS apresenta, neste volume, as fichas

na abordagem de temas atuais e candentes no nosso

técnicas dos Trabalhos de Conclusão de Curso, com título,

campo. Neste volume, trazemos entrevista com o

autor, data de defesa, orientador e resumo, em seção

economista e professor Paul Singer, tematizando a

denominada Catálogo Discente.

Economia Solidária, assunto que tem merecido a atenção
de todos aqueles que se preocupam com a inserção

Cientes de que a produção científica depende do

produtiva e consciente de milhões de cidadãos que

compartilhamento acadêmico e da reunião de esforços, a

trabalham e produzem riquezas freqüentemente à margem

Revista estabelece permuta com os diversos periódicos

do emprego formal e das estatísticas oficiais.

científicos que debatem os temas das carreiras afins e se
dispõe ao intercâmbio com professores, pesquisadores,

Na seção Resenhas, priorizamos o comentário crítico
e informativo de obras recentes que possam orientar as

executivos, empresários e instituições de pesquisa e
ensino que investigam temas correlatos.

pesquisas de interesse de nosso público-alvo –
professores, gestores e investigadores. Em Aconteceu na

Esperamos que este veículo possa contribuir para o

UNINOVE, cuidamos do relato das iniciativas acadêmicas

desenvolvimento de uma ciência ao mesmo tempo

desenvolvidas nos diversos cursos do Departamento de

progressista e ética; que sirva à difusão e desenvolvimento da

Ciências Gerenciais, expondo o ´estado da arte` de nosso

produção docente e discente e se coadune com os interesses

fazer educativo. Com a preocupação de estimular a

gerais dos pesquisadores; que possa ser elemento de consulta

pesquisa discente e estabelecer uma linha de

de professores e estudantes e prestar-se a conferir atualidade

continuidade às investigações dos estudantes que se

e consistência acadêmica às discussões concernentes à área.

Raquel da Silva Pereira
Diretoria do Departamento de Ciências Gerenciais

Maria Tereza Saraiva de Souza
Diretoria Adjunta do Departamento de Ciências Gerencias

Eduardo Santos
CoPE – Coordenação de Política Editorial

2

Revista Gerenciais, S‹o Paulo, v. 2, set. 2003, p.

1Ð2

