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O presente trabalho pretende 
mostrar as demandas de integração de 
Tecnologia da Informação em empresa 
do setor de autopeças. O planejamento 
realizado para atender tais demandas 
considera os aspectos de redes de co-
municações, equipamentos, sistemas 
operacionais e aplicativos e impactos 
na organização.

A globalização dos mercados 
trouxe mudanças na forma de atuação 
da indústria automobilística mundial 

GARCIA, Carlos Alberto Santa Maria. Demandas de Integração de Tecnologia da 
Informação em Empresa do Setor de Autopeças. Um Estudo de Caso. Dissertação 
de Mestrado, Centro Universitário Nove de Julho, São Paulo, 1999.

e brasileira. Como conseqüência des-
sa situação o segmento brasileiro de 
autopeças também foi atingido, pre-
cisando agir e adaptar-se rapidamente 
no relacionamento com seus principais 
clientes, as montadoras. A empresa 
onde este estudo de caso acontece está 
inserida neste contexto. Associada a este 
processo, ela também tem que atender à 
estratégia de unificação em rede do pro-
cessamento de informações do grupo 
como um todo.

Orientador: 
Prof. Dr. Milton de Abreu Campanário        

Diante de uma nova ordem 
mundial, marcada pela globalização e 
pela transição das estruturas do poder, 
deparamo-nos com a necessidade do 
setor produtivo de melhorar suas condi-

ções de competitividade. A educação é 
consi- derada como fator-chave para 
atender a essa necessidade. 

O Ensino Superior Privado vem 
dando indicações de que busca a melho-

OLIVEIRA, Celso Ramos de. Qualidade no Ensino: Um Estudo Sobre o Discurso 
da Qualidade no Setor Privado do Ensino Superior em São Paulo. Mestrado em 
Educação, Centro Universitário Nove de Julho, São Paulo, 1999, 113 p. 

Orientador: 
Prof. Dr. José Rubens Lima Jardilino
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ria da qualidade de ensino, pois espera 
que a massa trabalhadora que ele forma 
esteja preparada para atuar em conso-
nância com as exigências do mercado 
competitivo. 

As Instituições de Ensino Supe-
rior, públicas e privadas, têm diversifi-
cado seus fins, ao assumir como um de 
seus compromissos a formação de pro-
fissionais para o mercado de trabalho; 

anteriormente, a preocupação básica 
estava na formação acadêmica. 

Essa postura coloca em ques-
tão temas como o da qualidade e 
da eqüidade, que no sistema de 
ensino passa, inclusive, pela adoção 
de medidas eficientes no sistema de 
avaliação, que exige uma adequação 
do futuro profissional às demandas 
do mercado.

Este trabalho localiza-se no cam-
po da educação, voltando-se especifica-
mente para a problemática do ensino 
superior privado, frente à nova ordem 
econômica e social. É  organizado em 
quatro capítulos:

O primeiro centra-se na ques-
tão da inserção histórica da universi-
dade e suas relações com as estruturas 
e processos da sociedade em que está 
inserida. 

O segundo discute os modelos 
de produção fundados no taylorismo/

VIEIRA, Célio dos Santos. Universidade não Universal – O Ensino Superior 
Privado sob a Lógica do Capital. Mestrado em Educação, Centro Universitário 
Nove de Julho, São Paulo, 1999, 174 p. 

Orientador: 
Prof. Dr. José Rubens de Lima Jardilino

fordismo e acumulação flexível e suas 
implicações no campo da educação e 
do trabalho. 

O terceiro enfoca a questão do 
público e do privado, as políticas do 
ensino superior, sua expansão e a nova 
configuração desse setor à luz da LDB 
9.394/96. 

O último capítulo funda-se na 
discussão da mercantilização do ensi-
no superior, sob enfoque do discurso 
da qualidade como retórica do sistema 
capitalista.
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As transformações sociais e o 
avanço da ciência e da tecnologia no 
final deste século não inibiram o res-
surgimento do sagrado nas sociedades 
chamadas técnico-científicas. Neste 
contexto, o tema do ensino religioso 
reaparece como algo novo e reabre uma 
discussão secular na sociedade brasileira: 
o Estado e a questão religiosa. 

Este trabalho tem como objetivo 
fazer uma análise documental do Rela-
tório Final da Comissão Especial sobre 
O Ensino Religioso – CER, criado por 
intermédio da Resolução SE/160 de 
28.6.95, da Secretaria da Educação do 
Estado de São Paulo, com o objetivo 
de dar subsídios à Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional – LD-
BEN/96, na discussão do ensino reli-

gioso na escola pública. Pela primeira 
vez na história da educação brasileira 
o ensino religioso é debatido por uma 
comissão composta de pesquisadores, 
representantes do poder público e da 
sociedade civil, saindo historicamente 
da denominação de um credo confes-
sional específico. 

Embora o relatório nos apresente 
várias temáticas que são relevantes à 
compreensão do processo educacional 
no campo jurídico, no histórico-filosó-
fico e no campo psico-antropológico, a 
análise que propomos está centrada na 
compreensão das questões relacionadas 
à cidadania e ao direito das minorias 
religiosas, ressaltadas nas análises e nos 
documentos que compuseram o relató-
rio final da Comissão. 

CORADINE, Zenaide Aparecida. O Ensino Religioso na Escola Pública do Estado 
de São Paulo – Relatório Final da Comissão Especial sobre Ensino Religioso 
– CER: uma análise documental. Dissertação de Mestrado, Centro Univer-
sitário Nove de Julho, São Paulo, 1999.
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