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KITZBERGER, Hurgor. Proposta de análise das demonstrações contábeis:
abordagem tradicional integrada com o modelo Fleuriet.

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em
Administração do Centro Universitário Nove de Julho (UNINOVE),

São Paulo, nov. 2003.

Orientadora
Profª. Drª. Ana Carolina Spolidoro Queiroz 

Co-orientador
Prof. Dr. Clovis Luis Padoveze

O entendimento das Demonstrações Contábeis, mais especificamente o
Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício, de fundamental
importância para toda a análise de balanços. Pelo entendimento da estrutura
contábil das demonstrações é que se podem desenvolver avaliações mais precisas. O
processo requer conhecimentos sólidos de contabilização e apuração das
demonstrações contábeis, sem os quais ficam seriamente limitadas as conclusões sobre
o desempenho da empresa. Os aspectos básicos dos objetivos da análise de balanços,
as expectativas de seus usuários e a descrição das técnicas científicas mais adotadas são
evidenciadas. Michel Fleuriet e outros desenvolveram um modelo de administração
do capital de giro, denominado Análise Financeira Dinâmica, que retoma o tema da
liquidez e seus indicadores, sugerindo uma abordagem nova e diferente da abordagem
da análise de balanço tradicional. Para desenvolver seu modelo, Fleuriet separa os
elementos do giro, classificando-os em dois tipos em relação ao seu comportamento
com o ciclo operacional: a) contas cíclicas, ou seja, contas de natureza operacional, e
b) contas erráticas, ou seja, as demais contas do circulante. Analisaram-se o Modelo
Tradicional e o de Fleuriet, e propõe-se o Modelo Integrado para análise das
demonstrações contábeis na administração e planejamento da empresa, onde se
utilizam elementos da metodologia desenvolvida por Fleuriet, dentro da
concepção tradicional da Análise de Balanços, complementando-se ainda o
modelo com as abordagens do Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and
Anortization (EBITDA) e do método do Valor Econômico Agregado (EVA).
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GARCIA, Carlos Alberto Santa Maria. Demandas de integração de tecnologia
da informação em empresa do setor de autopeças: um estudo de caso.

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em
Administração do Centro Universitário Nove de Julho (UNINOVE),

São Paulo, dez. 2003.

Orientador
Prof. Dr . Milton de Abreu Campanário

O presente trabalho pretende mostrar as demandas de integração de
Tecnologia da Informação em empresa do setor de autopeças. O planejamento
realizado para atender a tais demandas considera os aspectos de redes de
comunicações, equipamentos, sistemas operacionais e aplicativos e impactos nas
organizações. A globalização dos mercados trouxe mudanças na forma de
atuação da indústria automobilística mundial e brasileira. Como conseqüência
dessa situação o segmento brasileiro de autopeças também foi atingido,
precisando agir e adaptar rapidamente o relacionamento com seus principais
clientes, as montadoras. A empresa onde este estudo de caso se realizou está nesse
contexto, que dela também exige o atendimento à estratégia de unificações em
rede do processo de informação do grupo como um todo.
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ALVES, Ricardo. Análise da área de treinamento empresarial pela ótica de
ganho ou perda dos recursos aplicados.

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em
Administração do Centro Universitário Nove de Julho (UNINOVE),

São Paulo, dez. 2003.

Orientador
Prof. Dr. Celso Augusto Rímoli

Este trabalho se caracteriza como um estudo conceitual ilustrado por
casos empresariais publicados e por uma pesquisa de campo exploratória. Tem
por objetivo analisar a atuação da área de treinamento de pessoal pela ótica de
ganho ou perda dos recursos nela aplicados. Os principais resultados se referem
à necessidade de as empresas investirem em treinamento de pessoal e, ao mesmo
tempo, à constatação de que há perda substancial dos recursos financeiros
aplicados nessa atividade devido à falta de continuidade, imediatismo e aos
modismos. Outra constatação importante é que, na realidade das empresas,
ainda não há distinções claras entre os conceitos de treinamento,
desenvolvimento e educação corporativa. Tais indefinições resultam no
questionamento da viabilidade da aplicação de recursos financeiros nessas
atividades. Como conclusão, observa-se que os resultados deste trabalho,
considerando as limitações da metodologia utilizada, indicam que os riscos de os
esforços de treinamento se converterem em perdas é maior que em ganhos.
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DEUS, Durval Fernandes. Análise do processo de sucessão em uma
empresa familiar: o caso ALPHA. 

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em
Administração do Centro Universitário Nove de Julho (UNINOVE),

São Paulo, dez. 2003.

Orientadora
Profª. Drª. Ana Carolina Spolidora Queiróz 

O objetivo deste trabalho é analisar o processo sucessório em uma
empresa familiar do setor têxtil. Para tanto, pesquisamos, por meio de um estudo
de caso, os erros e acertos da antiga e da nova administração e as dificuldades na
realização de seu processo de sucessão. Assim, analisamos os aspectos de
liderança e centralização de seu fundador e de seu sucessor, buscando atender as
principais dificuldades existentes no processo de sucessão, bem como identificar
as ações preventivas que, de alguma forma, facilitariam sua condução. Os dados
desta pesquisa foram coletados na empresa utilizando-se entrevistas semi-
estruturadas, aplicadas aos dirigentes, funcionários e familiares da organização.
Na análise dos dados, verificou-se a despreocupação do fundador com o
planejamento sucessório e com o futuro da empresa. As conclusões deste
trabalho apontam que o sucesso do processo sucessório depende, em primeiro
lugar, da elaboração das motivações emocionais do empreendedor e da
elucidação da qualidade das relações entre os sucedidos e seus sucessores.
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MARINHO, Antonio Lopes. Análise do processo de descentralização da
gestão orçamentária em uma empresa estatal: o caso SABESP.

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em
Administração do Centro Universitário Nove de Julho (UNINOVE),

São Paulo, dez. 2003.

Orientadora
Profª. Drª. Eva Stal 

O presente trabalho analisa o processo de descentralização da gestão
orçamentária em uma empresa estatal, com foco na Unidade de Negócio Leste
da SABESP (ML), abordando os seguintes aspectos: análise do processo de
descentralização orçamentária; identificação dos elementos facilitadores e
inibidores do processo de descentralização; mudança no conteúdo do trabalho
dos funcionários envolvidos e a qualidade dos serviços relacionados à prática
orçamentária comparando as dinâmicas da gestão orçamentária anterior e
posterior à descentralização, envolvendo o sistema de controle orçamentário
computacional na ML. O trabalho se justifica pela contribuição que possa dar
para o aperfeiçoamento dos instrumentos organizacionais utilizados no processo
de descentralização da gestão orçamentária numa unidade de negócio e em razão
da escassez de literatura que aborde esse processo. Como procedimento
metodológico foi utilizado o estudo de caso, com dados secundários e primários.
A metodologia do trabalho permite sua adaptação ao estudo de situações
similares em outras organizações. As conclusões mostram que o processo de
descentralização da gestão orçamentária teve algumas falhas em sua implantação
devido à ausência de um melhor planejamento no entanto trouxe resultados
benéficos para as UENs e para a empresa, por causa do envolvimento de todos
os funcionários que tinham relação com a descentralização dessa gestão,
buscando superar as contingências organizacionais para a maximização de
resultados na esfera do planejamento financeiro.
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DRUDI, Oswaldo Aparecido. Internet: suas aplicações, recursos,
vantagens e limitações.

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em
Administração do Centro Universitário Nove de Julho (UNINOVE),

São Paulo, fev. 2004.

Orientador
Prof. Dr. César Basta 

Esta dissertação fornece um histórico da internet nos últimos 20 anos, dos
recursos atualmente oferecidos como e-mail, chat e FTP, informações e
estatísticas sobre a implantação, uso e investimento no Brasil, apresenta o
funcionamento de protocolos, troca de informações, endereçamentos,
linguagens e bibliotecas utilizadas pelos servidores e provedores, mostrando um
panorama de mercado que se abre com o uso dessa nova tecnologia, a criação de
novos cursos direcionados para treinamento e formação de jovens na busca de
novas profissões, as novas formas de aprendizado como os cursos online e a
distância e, por último, aborda os problemas surgidos da internet. 
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COCA, Luiz Marcos da Silva. Análise de forças e estratégias competitivas
na indústria de estruturas metálicas.

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em
Administração do Centro Universitário Nove de Julho (UNINOVE),

São Paulo, mar. 2004.

Orientador
Prof. Dr. Marcos Alberto Castellano Bruno 

Co-orientador
Prof. Dr. José Antonio Arantes Salles 

Por meio da análise das forças e estratégias competitivas que atuam na
indústria de estruturas metabólicas, este trabalho tem por objetivo conhecer as
características desse segmento de mercado. Isso é feito sob a ótica do modelo de
forças competitivas de Porter e complementado por referenciais teóricos
disponíveis na literatura que trata de estratégias. O referencial teórico aborda o
tema estratégia, especialmente as competitivas e de manufatura que têm seus
enfoques voltados para o mercado, servindo de fundamentação para as analises
feitas nesta pesquisa. Assim a estratégia é abordada em seu aspecto histórico,
conceituação e processo de formulação. A análise se baseia em pesquisa a fontes
publicadas, em observações diretas e participantes e numa entrevista com a
associação de classe que representa essa indústria. Classificada como
exploratória, a pesquisa foi desenvolvida com base em um estudo de caso. As
conclusões do trabalho, limitadas às restrições da metodologia, trazem uma visão
de como as forças competitivas moldam o mercado de estruturas metálicas e
apresentam as relações entre os pontos fortes e fracos (análise interna) e o
ambiente externo. O posicionamento inadequado das empresas ante as forças do
mercado mostra a importância em se estudar o tema e aplicar seus
conhecimentos em prol de um melhor desempenho da indústria. 
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OLIVEIRA, Ivaldir Vaz. Cluster como estratégia competitiva para a
indústria vinícola: análise da competitividade por meio de campos e
arma da competição.

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em
Administração do Centro Universitário Nove de Julho (UNINOVE),

São Paulo, abr. 2004.

Orientador
Prof. Dr. José Celso Contador

Pretendeu-se com este trabalho determinar qual o efeito ou conseqüência
de um cluster (aglomerado competitivo) na competitividade das pequenas e
médias empresas da indústria vinícola. A pesquisa de campo confirmou a
hipótese substantiva: a eleição dos campos e armas da competição adequadas e a
existência de alinhamento das armas ao campo escolhido para competição
aumentam o grau de competitividade da empresa. A avaliação foi feita pela
variação percentual de produção, entre 1998 e 2002, conforme dados obtidos
das empresas respondentes. Por meio de questionários, foram investigados os
campos nos quais elas buscam obter vantagens competitivas e a intensidade das
armas da competição que usam. A hipótese substantiva foi confirmada pelas
seguintes variáveis quantitativas do modelo de campos e armas da competição:
grau de competitividade, intensidade das armas, foco e difusão. Essas variáveis
foram testadas estatisticamente pelo Teste T de Student e pela correlação de
Pearson. Os resultados propiciaram grande contribuição científica à Teoria da
Competitividade, pois: a) deram mais uma evidência da validade da tese do
modelo de campos e armas da competição – “para a empresa ser competitiva,
basta ter excelência apenas naquelas poucas armas que lhe dão vantagem
competitiva no campo escolhido para competir”; b) mostraram que a
formulação da estratégia da empresa pode resumir-se na escolha do campo da
competição, o que simplifica a metodologia de formulação da estratégia; c)
validaram a metodologia quantitativa do modelo de campos e armas da
competição e d) confirmaram que o modelo de campos e armas da competição
é suficiente para analisar, explicar e aumentar a competitividade. 
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NEVES, Aparecida Botós da Silva. A necessidade e a falibilidade da
autoridade na universidade.

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado em Educação
do Centro Universitário Nove de Julho (UNINOVE), São Paulo, nov. 2003.

Orientador
Prof. Dr. Ernesto Jacob Keim 

O tema apresentado neste trabalho é a influência e importância da
autoridade considerada como algo necessário no meio interno e externo da
universidade, porém passível de falibilidade. Sem pretensões de apresentar uma
resposta definitiva para a questão da autoridade, haja vista sua complexa
dimensão, esta pesquisa de caráter filosófico e histórico buscou o significado de
autoridade numa perspectiva de necessidade e de falibilidade, no contexto
histórico das universidades. Para atingir os objetivos delineados, foi realizada
uma pesquisa bibliográfica que possibilitou o levantamento histórico da vida da
universidade da Idade Média até o século 20. Analisando os dados obtidos,
observou-se que, desde a origem, a universidade conviveu com autoridades que
influenciaram e determinaram seu funcionamento como instituição, a fim de
atender objetivos de poder. Em determinados momentos, isso foi sinônimo de
autoridade e, em outros, de autoritarismo. Espera-se que este trabalho possa ser
o início de uma discussão cujo objetivo seja entender as relações de poder que
permeiam o meio acadêmico e universitário.
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NOGUEIRA, Hélvio. Ler o ver: uma dialogia necessária.

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado em Educação
do Centro Universitário Nove de Julho (UNINOVE), São Paulo, dez. 2003.

Orientadora
Profª. Drª. Cleide Rita Silvério de Almeida 

A luz se apaga em uma sala fechada, a tela se ilumina, os olhares
acompanham o desfile das imagens em movimento. Esse é o ritual que se vem
repetindo desde que os meios técnicos foram criados com o objetivo de captar e
projetar fotografias agrupadas em seqüência, causando no público que assiste
uma prazerosa impressão, associada à narrativa, ou seja, ao contar histórias, o
filme passou a encantar ainda mais, dirigindo-se à fantasia e ao imaginário das
pessoas. Com a evolução técnica e estética do filme, foi possível também ampliar
o foco de sua atenção, não apenas pelas lentes das câmeras que começaram a
captar diferentes realidades, mas tambêm pelos novos enfoques dados ao
material filmado. Este trabalho, ao tratar do filme, tem como objetivo, além de
mostrar essa manifestação artística que se desenvolveu nos planos tecnológico,
estético e narrativo, sua inserção no mundo educacional como linguagem, e não
como instrumento auxiliar do professor. Assim, traçando uma linha evolutiva,
que parte de 5 mil anos a.C., com o Teatro das Sombras Chinesas e chega às
tecnologias digitais do século 21, salientamos os principais ciclos
cinematográficos que ajudaram a amadurecer sua linguagem específica e a
estreitar os laços com a educação, principalmente na sala de aula.
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CAPITÃO, Antonio Carlos de Oliveira. Centros universitários:
transformação ou ruptura?

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado em Educação
do Centro Universitário Nove de Julho (UNINOVE), São Paulo, dez. 2003.

Orientadora
Profª. Drª. Cleide Rita Silvério de Almeida 

Este trabalho investiga os Centros Universitários como uma forma de
diversificação recente do ensino superior, buscando compreender os
fundamentos de seu processo de criação e implantação. Analisamos também
uma nova maneira de produzir e disseminar conhecimento, considerando a
ruptura ocorrida na tríade ensino-pesquisa-extensão. Definidos como
instituições que se caracterizam pela excelência do ensino oferecido, buscamos
compreender o significado de ‘excelência’ e sua relação com a qualidade de
ensino e de que forma estabelece ou não vínculo com a pesquisa.Verificamos que
essa nova tipologia de instituição de ensino superior legitima as idéias de
universidade de ensino, além de proporcionar flexibilização do número de vagas
no sistema, características decorrentes da relação entre formação superior e as
necessidades do mercado de trabalho. Observamos, por meio de uma análise
quantitativa, que a expansão do sistema de ensino superior se deu, a partir de
1997, preferencialmente nos Centros Universitários, e que nenhuma
Universidade foi criada após sua regulamentação, excetuando-se a transformação
de duas universidades já existentes.
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FRASCIONE, Andréia Mingues. A noção de competência na formação de
professores: um levantamento bibliográfico em dissertações e teses no
período de 1974 a 2002.

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado em Educação
do Centro Universitário Nove de Julho (UNINOVE), São Paulo, fev. 2004.

Orientadora
Profª. Drª. Ivanise Monfredini 

Com as reformas realizadas ao longo dos últimos dez anos, disseminou-se
o termo competência no campo educacional. Os documentos oficiais propõem
a organização de currículos tanto para a formação discente quanto docente,
orientados para a formação de determinadas competências, consideradas
necessárias aos indivíduos no cenário atual. Este trabalho volta-se
especificamente para a compreensão do termo ‘competência’ na formação dos
professores. Organiza-se em três capítulos: o primeiro centra-se na questão do
conceito de qualificação e competência no âmbito do trabalho, da educação e da
formação de professores. O segundo na análise do termo conforme indicam
pesquisadores em educação nas dissertações e teses que tratam da formação dos
professores na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e na
Universidade de São Paulo (USP), no período de 1974 a 2002. No último
capítulo são tecidas as considerações finais acerca da competência na formação
de professores, indicando que a mudança ou substituição da noção de
qualificação corresponde a uma designação atualizada em uma realidade ainda
fundada na exploração da mais-valia. A pesquisa mostra também que, de um
modo geral, os pesquisadores em educação mantêm o sentido individualizante e
adaptativo do termo competência.
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FORNAZARI, Glaúcia. Trabalho docente: um estudo sobre a mediação na
prática de professoras de ciências naturais.

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado em Educação
do Centro Universitário Nove de Julho (UNINOVE), São Paulo, mar. 2004.

Orientadora
Profª. Drª. Ivanise Monfredini 

A presente dissertação é resultado de pesquisa de campo realizada em uma
escola da rede municipal de ensino de São Paulo. Nosso objeto se constituiu na
investigação do trabalho de duas professoras de Ciências Naturais, desde o
planejamento até a prática em sala de aula no 3º ano do Ciclo 2 do Ensino
Fundamental. O objetivo foi compreender a relação entre as professoras e o
desenvolvimento de seu trabalho, sua relação com a Ciência e com seus alunos.
Realizou-se uma pesquisa etnográfica que revelou, em todas as etapas, ser o
trabalho das professoras Maria e Vilma alienado. Como seres históricos, capazes
de transformar a natureza, as relações sociais e o pensamento, não estabeleceram
posições teleológicas e, por isso, não criaram condições para fortalecer sua
liberdade e a de seus alunos; ao contrário, todas as ações voltaram-se à
revigoração das relações de dominação.
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CÂNDIDO, Viviane Cristina. O ensino religioso em suas fontes: 
uma contribuição para a epistemologia do ensino religioso.

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado em Educação
do Centro Universitário Nove de Julho (UNINOVE), São Paulo, maio 2004.

Orientador
Prof. Dr. José J. Queiroz

Tendo em vista a necessidade de caracterizar o Ensino Religioso (ER)
como área de conhecimento e, conseqüentemente, melhor compreender sua
natureza e finalidade, esta dissertação tem como objetivo analisar três fontes de
discursos sobre o ER, a saber: a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB), o Fórum Nacional Permanente para o Ensino Religioso e o “Grupo
do Não”, apontando as respectivas concepções de ER e seus fundamentos.
Partimos de uma suposição, a ser demonstrada, de que as três fontes apresentam
concepções divergentes, ambíguas e até contraditórias no que se refere a essa
disciplina como área de conhecimento. Esse fato decorreria dos fundamentos
epistemológicos que embasam as concepções de ER dos três grupos. Com este
trabalho, a partir do estudo das três fontes, seus discursos,  concepções e o
reflexo dessas nos textos legais, pretendemos contribuir para a busca de uma
epistemologia do ER. Como categorias de análise das concepções das três
fontes, recorremos a três matrizes: o discurso teológico como matriz das
concepções da CNBB; a visão fenomenológica e antropológica do ser humano
e de religião como base das concepções do Fórum e a visão laica, pragmática e
questionadora da educação como fundante da posição do “Grupo do Não”.
Trata-se de uma pesquisa documental e metodológica para o estudo das fontes
do discurso em Ensino Religioso.
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