
 

DESCRIÇÃO DAS LINHAS DE PESQUISA E PROFESSORES PARA 

O TCC DO CURSO GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO EM 2009 

 

 

 

1. Gestão Estratégica nas Organizações (Professores Daniel Jugend, Kelly Cristina 
Vieira Rodrigues, Domingos Sávio de Mecenas, Leonardo Augusto Amaral Terra) 

Estuda as práticas relacionadas à gestão estratégica nas organizações, alinhando ferramentas e 

métodos. A proposta desta linha é investigar os seguintes temas: a) Política de Negócios; b) 

Empreendedorismo e desenvolvimento de Pequenas Empresas; c) Tecnologia da Informação 

aplicada à gestão estratégica; d) Negociação e competências para administrar conflitos; e) O 

processo estratégico nas organizações; f) modelos contemporâneos aplicados à gestão 

organizacional; g) processo de fusão e aquisição e suas conseqüências nos modelos de gestão 

organizacional; h) desenvolvimento organizacional e de sistemas de informação; i) 

Administração Sistêmica; j) Redes Inter-organizacionais. k) Administração Pública. 

 

2. Gestão de Pessoas Organizações (Professores Adriano dos Reis Lucente, Kelly 
Cristina Vieira Rodrigues, Domingos Sávio de Mecenas) 

 

Estuda as práticas recentes e tradicionais adotadas na gestão de pessoas. A proposta desta 

linha é de trabalhar os seguintes temas: a) o papel do gestor na valorização das pessoas e na 

responsabilidade em sua formação permanente; b) a composição de uma equipe de trabalho 

competente e comprometida; c) o papel do gestor organizacional no processo de avaliação dos 

papéis desempenhados na instituição; d) o gestor como comunicador, formador, avaliador; a 

análise do cotidiano organizacional; e) a proposta de formação de grupos para tarefas do 

gerenciamento organizacional; f) o processo de capacitação como estratégia de valorização de 

pessoas no ambiente de trabalho; g) o papel e características do líder nas organizações; h) 

recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento; i) plano de carreira; j) plano de 

remuneração; l) gestão por competências; m) gestão da cultura e do clima organizacional; n) 

Educação Corporativa. 

 

3. Gestão Financeira (Professoras Ornella Pacífico, Nara Rossetti) 

Estuda os modelos de Finanças contemporâneos e suas aplicações em Avaliação de Empresas.  

A proposta desta linha é de desenvolver os seguintes temas: a) utilização de instrumentos 

financeiros adequados ao planejamento e controle das receitas e custos; b) elaboração de 

planejamento orçamentário organizacional; c) análise da composição de receita, despesa, 

custo e investimento; d) análise, acompanhamento, supervisão da demonstração contábil-

financeira da organização.  

 

4. Gestão Mercadológica (Professores Domingos Sávio de Mecenas, Mirela Jabur) 

A proposta desta linha é de trabalhar os seguintes temas: a) a avaliação do grau de satisfação e 

de fidelização de consumidor; b) A pesquisa de marketing; c) o endomarketing como 

ferramenta competitiva nas organizações; d) campanhas promocionais como diferencial 

competitivo organizacional; e) estratégias mercadológicas adotadas nas organizações; f) 

estratégias de varejo 
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5. Gestão de Produção e de Serviços (Professores Leonardo Augusto Amaral Terra, 
Giancarlo Pessoa de Jesus, Adriano dos Reis Lucente, Érico Carvalho Moreli) 

A proposta desta linha é de trabalhar os seguintes temas: a) Medidas de produtividade. 

Planejamento da Capacidade; b) Localização da Empresa; c) Projeto de Processos Produtos e 

Serviços; d) Projeto da Rede de Operações Produtivas; e) Projeto e Medida do Trabalho. 

Arranjo Físico de Instalações; f) Os Sistemas de Planejamento e Controle de Produção; g) 

gestão da qualidade nos serviços oferecidos pelas organizações; h) Gestão de cadeia de 

suprimentos; i) Logística; j) Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais; l) Gestão de 

Projetos e Processos; m) práticas de certificação ISSO 9000 

 

6. Gestão Sócio-ambiental (Professor Érico Carvalho Moreli) 

A proposta desta linha é reunir pesquisas nos seguintes temas: a) Gestão Integrada 

Socioambiental (saúde, ambiente, solo, água e ar); b) Gestão Integrada de Impactos, Danos e 

Riscos Socioambientais (saúde, ambiente, solo, água e ar); c) Instrumentos de Gestão 

Socioambientais (Sistema de Gestão Ambiental NBR ISO 14001). 

 

7. Gestão em Agronegócios (Professores Maria Cândida Sacco Marcelino, Marcos 
Antonio Jabur) 

Esta linha reúne estudos relacionados aos seguintes temas: a) Logística Agroindustrial; b) 

Associativismo e Cooperativismo Rural; c) Economia dos Recursos Naturais e Ambientais; d) 

Planejamento da Empresa Rural; e) Projetos Agroindustriais. 

 

8. Economia (Professor Julio Cesar Bellingieri) 

Esta linha reúne estudos relacionados aos seguintes temas: a) Microeconomia: Análise de 

mercados e de setores da economia. Regulação das atividades econômicas; b) 

Macroeconomia: Sistema monetário e financeiro. Políticas macroeconômicas (fiscal, 

monetária, cambial); c) Economia regional e desenvolvimento regional. 

 

 

 

Prof. Domingos Sávio de Mecenas 

Coordenador de TCC – Curso de Administração 


