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ADMINISTRAÇÃO
COM ARTE.

De Eduardo Davel, Sylvia Constant
Vergara e Djahanchah Philip Ghadiri
(Orgs.). São Paulo: Atlas, 2007. 290 p.
ISBN 978-85-224-4723-7.

Livro formado por diferentes artigos
sobre as experiências vividas por
professores em sala de aula durante a
utilização da arte no ensino-
aprendizagem da administração.
Diferentes formas de arte são sugeridas
como a fotografia, o cinema, as belas
artes, literatura, música, teatro e dança.
O livro perpassa por diferentes temas
da administração como liderança,
trabalho em equipe, competências,
comportamento organizacional,
estratégia etc. Ele incentiva o repensar
a relação pedagógica por meio da
potencialidade transformadora da arte.
A aplicação da arte no ensino da
administração pode ser encarada como
uma tentativa de romper com as formas
tradicionais da prática docente.

(Nota por Elcemir Paço-Cunha -
UFJF).

COMO
ESCREVER
CASOS PARA
O ENSINO DE
ADMINISTRAÇÃO.

De Sylvia Maria Azevedo Roesch, e
Francisco Fernandes. São Paulo: Atlas,
2007. 166p. ISBN: 978-85-224-4888-3.

Diante da escassez de material
semelhante no Brasil, a proposta desta
obra é discutir e auxiliar a construção
de casos para uso no ensino de
Administração e áreas afins. Sua
contribuição está em favorecer a
(re)conceituação de práticas gerenciais
e de teorias, assim como possibilitar os
participantes desenvolverem habilidades
de análise e solução de problemas. A
obra concentra-se em seis etapas
norteadoras para a elaboração de casos:
o delineamento da situação
problemática; a definição dos objetivos
educacionais; o processo de coleta de
dados; os elementos estruturais para a
sua apresentação; os aspectos
principais na redação de casos com
destaque para técnicas narrativas; e as
práticas para a revisão e refinamento
do caso para o ensino.

(Nota por Magnus Luiz Emmendoerfer –
UFV).
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