
   

Revista de Administração Pública - RAP

ISSN: 0034-7612

deborah@fgv.br

Escola Brasileira de Administração Pública e

de Empresas

Brasil

Palavras da diretora

Revista de Administração Pública - RAP, vol. 45, núm. 1, enero-febrero, 2011, pp. 5-6

Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas

Rio de Janeiro, Brasil

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=241019347001

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2410
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=241019347001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=241019347001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=2410&numero=19347
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=241019347001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2410
http://www.redalyc.org


rap — rio de Janeiro 45(1):5-6, Jan./fev. 2011

issn
0034-7612

Palavras da diretora

Práticas sociais estratégicas e resultados acadêmicos: o doutorado em administra-
ção na USP e na UFRGS identifica as práticas sociais que sustentam resultados 
acadêmicos superiores em dois programas de doutorado em administração: 
USP e UFRGS. Utiliza-se de uma abordagem interpretativa e social constru-
tivista e tem como orientação teórica a corrente conhecida como estratégia 
como prática social. Entre os principais resultados da pesquisa, evidencia-se 
que determinadas características e atividades da coordenação, dos doutoran-
dos e dos professores são relevantes para o alcance de bons resultados.

What factors of satisfaction and motivation are affecting the development 
of the academic career in Portuguese higher education institutions? identifica 
fatores com impacto na satisfação profissional e motivação do corpo docente 
das instituições de ensino superior em Portugal, descrevendo um estudo em 
andamento financiado pela União Europeia e executado pela Fundação para 
a Ciência e a Tecnologia.

 “Da basílica à feira... do oásis ao shoppingleu”: a trajetória das metá-
foras do Jubileu em Congonhas (MG) explora a relação entre a elaboração de 
metáforas e a identidade dos espaços físico e simbólico, a partir de propostas 
de análise da identidade do espaço e da análise das embodied metaphors. Ob-
serva-se que as metáforas elaboradas parecem seguir uma trajetória espaço-
temporal condizente com as mudanças institucionais.

 Ensuring dynamic strategic fit of firms that compete globally in alliances 
and networks: proposing the Global SNA — Strategic Network Analysis — fra-
mework objetiva auxiliar empresas que competem globalmente em alianças e 
redes na condução das suas avaliações estratégicas e tomadas de decisão com 
vistas a assegurar uma adequação estratégica dinâmica pela perspectiva glo-
bal e relacional.

A contribuição da logística integrada às decisões de gestão das políticas 
públicas no Brasil identifica e sistematiza os componentes logísticos da gestão 
de políticas públicas, analisando como as decisões logísticas são centrais e, ao 
mesmo tempo, específicas para se pensar a melhoria do Estado e dos serviços 
públicos.
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 O problema administrativo na política de assentamentos do Brasil: o 
caso da fazenda Cascata na Bahia resulta de estudo sobre descentralização, 
participação política e políticas públicas municipais de apoio aos programas 
de assentamentos no Brasil, tomando como objeto de observação o estado da 
Bahia, e tendo como objetivo contribuir para o aprimoramento da política de 
reforma agrária no Brasil.

 Análise da relação entre crescimento econômico e gastos públicos nas 
maiores cidades da região Sul do Brasil investiga a relação existente entre o 
crescimento econômico, considerando o Produto Interno Bruto (PIB), e as va-
riáveis que compõem os gastos públicos das maiores cidades da região Sul do 
Brasil. Conclui-se que os gastos dos governos locais têm um importante papel 
no crescimento econômico.

O impacto da Lei de Responsabilidade Fiscal no desempenho financeiro e 
na execução orçamentária dos municípios no Rio Grande do Sul de 1997 a 2004 
analisa os orçamentos e dados dos balanços dos municípios do RS com o ob-
jetivo de avaliar o impacto que a LRF teve sobre o desempenho financeiro e 
na execução orçamentária. Constatou-se que os resultados apresentam uma 
melhora em seus valores após a LRF.

Avaliação de projetos sociais em ONGs da Grande Florianópolis: um estudo 
sobre modelos relacionados ao foco de atuação tem como objetivo compreender 
como os modelos de avaliação de projetos sociais em cinco ONGs da Grande 
Florianópolis são influenciados em decorrência da sua matriz ideológica e na-
tureza do foco de sua atuação.


