GRUPOS DE PESQUISA
ESAG / UDESC
•

CALLIPOLIS - Políticas Públicas e Desenvolvimento

•

GEPEM – Grupo de Estudos e Pesquisas em Marketing

•

Ensino de Administração e Aprendizagem Organizacional

•

LabGes – Laboratório de Tecnologias de Gestão

•

NISP - Núcleo de Pesquisa e Extensão em Inovações Sociais na Esfera Pública

•

Núcleo de Estudos para o Desenvolvimento de Instrumentos Contábeis e
Financeiros

•

POLITEIA – Coprodução do Bem Público: accountability e gestão

•

SAPIENTIA -Grupo de Estudos das Transformações Sociais e Organizacionais

•

STRATEGOS: Dimensões e Processos Organizacionais

CALLIPOLIS - Políticas Públicas e Desenvolvimento
O grupo de pesquisa Callipolis - Políticas Públicas e Desenvolvimento se dedica ao estudo teórico e prático das políticas
públicas, compreendidas como intervenções deliberadas do Estado na esfera socioeconômica, buscando compreender de
que forma tais políticas se constituem em ferramentas para a promoção do desenvolvimento social e econômico da
nação. Além disso, considerando-se a necessidade de constituir uma estrutura que viabilize a efetiva implantação dessas
políticas e sua permanente atualização para as condições mutáveis da sociedade, o grupo também se concentra nas
ferramentas de gestão pública que permitam transformar, via aparato estatal, as intenções manifestas nas políticas em
práticas sociais, bem como nos processos de mudança desse aparato consubstanciados em reformas administrativas.
Linhas de Pesquisa:
•

Análise de políticas públicas

•

Ferramentas de gestão pública e reformas administrativas

Professores Pesquisadores da Pós-Graduação
Marcello Beckert Zappellini
Leonardo Secchi
Voltar

GEPEM – Grupo de Estudos e Pesquisas em Marketing
Desenvolver estudos e pesquisas que envolvam a utilização de conhecimentos de Marketing, visando a sua aplicação em
organizações públicas, privadas e do terceiro setor.

Linhas de Pesquisa

•

Marketing de serviços

•

Experiência em serviços & serviços transformadores

•

Marketing de relacionamento

•

Turismo e hospitalidade

•

Imagem corporativa & comunicação institucional

Professores Pesquisadores da Pós-Graduação
Aline Regina Santos

Voltar

Ensino de Administração e Aprendizagem Organizacional
O Grupo de Pesquisa tem por objetivo estudar, compreender e interpretar as correntes filosóficas, teóricas e
metodológicas como forma de se estabelecer, segundo as diferentes concepções paradigmáticas, proposições,
framework e modelos alternativos na transformação das práticas da gestão e do ensino, dos processos de mudança e da
aprendizagem no âmbito das organizações.
Linhas de Pesquisa
•

Ensino de administração

•

Mudança e aprendizagem organizacional

•

Gestão de instituições de ensino

Professores Pesquisadores da Pós-Graduação
•

Nério Amboni

•

Mário César Barreto Moraes

•

Martha Kaschny Borges
Voltar

LabGes – Laboratório de Tecnologias de Gestão
O Núcleo de Pesquisa e Extensão em Inovações Sociais na Esfera Pública (NISP) se insere no departamento de administração
pública e na linha de administração pública e sociedade do programa de pós-graduação em administração da UDESC/ESAG. Além
da pesquisa seus membros, promovem, de forma articulada, ações de extensão e ensino.

Interessa aos pesquisadores do LabGES analisar a aplicação e os impactos das tecnologias computacionais nas organizações, com
o objetivo prático de desenvolver modelos de referência para a gestão de sistemas virtuais confiáveis.
Em termos específicos, interessa aos pesquisadores do LabGES:
(1) utilização de abordagem multidisciplinar para aplicar TICs (bigdata analytics, crowdsensing, computação ubiqua, internet das
coisas, e-commerce, m-commerce) na gestão das organizações modernas;
(2) Gerenciamento de eventos em cidades inteligentes por comunidades virtuais dinâmicas;
(3 ) Requalification of Employment Towards human Resource Advancement in INdustry 4.0 will develop innovative educational
initiatives to contribute to foster the training and the retraining process of the workforce within Industry 4.0
(4) desenvolver ferramentas tecnológicas para promover o engajamento dos cidadãos em questões sociais.
(5) Competitividade de empreendimentos inovadores utilizando bigdata e coleta e análise de dados e analise de redes
organizacionais em economia colaborativa;
(6) Estatística multivariada e teoria da resposta ao item aplicada a big data, e-commerce e m-commerce.
(7) Aplicação de métodos e técnicas da engenharia e gtão do conhecimento em projetos de transformação digital.

LabGes – Laboratório de Tecnologias de Gestão
Linhas de Pesquisa
•

Organizações e tecnologias de gestão

•

Tecnologia da informação

Professores Pesquisadores da Pós-Graduação
Carlos Roberto De Rolt

Denilson Sell
Júlio da Silva Dias
Rafael Tezza

Voltar

NISP – Núcleo de Pesquisa e Extensão em Inovações na Esfera Social
O NISP focaliza o estudo e o apoio a ações coletivas que vêm promovendo inovações sociais na esfera pública (de forma
institucionalizada ou não). Isso inclui iniciativas provenientes tanto do governo, como da sociedade civil e das empresas,
além dos novos arranjos institucionais que se constroem na articulação negociada entre esses atores para resolução de
problemas públicos. Em particular, nos interessa desenvolver estudos sobre iniciativas - ações, organizações ou redes - que
promovam inovação social ou tenham incidência sobre as políticas e os problemas públicos. Busca-se compreender a
influência dessas experiências em termos de inovação social nas arenas públicas em que atuam e no fomento a novos estilos
desenvolvimento.

Linhas de Pesquisa
•

Inovação social, redes e empreendedorismo (social-institucional) na esfera pública

•

Sociedade civil e ação pública, economia social e solidária, desenvolvimento territorial sustentável

•

Ética, epistemologia e sociologia da ciência na administração pública

Professores Pesquisadores da Pós-Graduação
Maria Carolina Martinez Andion
Maurício Custódio Serafim

Voltar

Núcleo de Estudos para o Desenvolvimento de Instrumentos
Contábeis e Financeiros
As atividades do grupo deverão resultar no desenvolvimento de modelos instrumentais, voltados para um mínimo de três
finalidades. 1 - facilitação da interpretação dos mecanismos e procedimentos usuais na área de mercado de capitais; 2 elaboração e adaptação de sistemas de orçamento empresarial simplificados para aplicação em pequenas e microempresas
locais; 3 - diagnóstico e interpretação de fontes potenciais para a formação de renda da população local, através da
economia formal e/ou informal que possam resultar na necessidade de desenvolvimento de modelos próprios para o
acompanhamento contábil e econômico-financeiro. A linha de pesquisa está vinculada ao desenvolvimento de tecnologias e
sistemas organizacionais e deverá resultar em contribuições para diversas áreas. A aplicação potencial é indescritível.
Entretanto, pode-se vislumbrar os seguintes alcances: a) artigos para periódicos e para eventos nacionais e internacionais;
b) publicações na forma de livro-texto para cursos de instrumentalização de pequenos empreendedores; c) fonte para
pesquisa de iniciantes e outros estudantes de graduação que, na condição de bolsistas, desejem desenvolver seus trabalhos
no entorno das finalidades do núcleo; d) fonte para subsidiar temas para a elaboração de monografias para cursos de pósgraduação (especialização); e) fonte para subsidiar temas para a elaboração de dissertações para cursos de pós-graduação
(mestrado); f) na extensão, os instrumentos desenvolvidos pelo núcleo poderão servir para compor conteúdo em cursos de
capacitação de gerentes intermediários e lideranças empresariais etc.

Núcleo de Estudos para o Desenvolvimento de Instrumentos
Contábeis e Financeiros
Linhas de Pesquisa
•

Gestão financeira e mercado de capitais

•

Gestão tributária

•

Gestão de custos

Professores Pesquisadores da Pós-Graduação
Fabiano Maury Raupp

Voltar

POLITEIA – Coprodução do Bem Público: accountability e gestão
Interessa ao grupo de pesquisa Politeia estudar e compreender a coprodução de bens e serviços públicos em rede,
envolvendo a participação ativa da burocracia pública, de governantes, cidadãos e organizações empresariais e
associativas.
Linhas de Pesquisa
•

Gestão da coprodução de bens e serviços públicos

•

Accountability sob a ótica da coprodução de bens e serviços públicos

Professores Pesquisadores da Pós-Graduação
Arlindo Carvalho Rocha
Micheline Gaia Hoffmann
Paula Chies Schommer

Voltar

SAPIENTIA – Grupo de Estudos das Transformações Sociais e
Organizacionais
Ao grupo Interessa, em termos gerais a este GP, estudar e pesquisar sob a ótica estratégico-gerencial, as mudanças e
transformações que acometem as organizações privadas, públicas e do terceiro setor ante o paradigma da pósmodernidade, as mudanças nas relações de trabalho, de poder e as práticas emancipatórias. Nesse sentido os estudos
desenvolvidos pelo grupo Sapientia inserem-se no âmbito das ações e estratégias que reconfiguram drasticamente o
ambiente e a estrutura das organizações na atualidade, assim como as formas de gestão das mesmas e sua

sustentabilidade. Para tanto, focar-se-á os estudos e pesquisas realizados pelo GP, especialmente no questionamento
das relações de Poder desde duas vertentes: no âmbito das organizações e no da Sociedade. No âmbito das
organizações quando do estudo por um lado, das relações de trabalho e das iniciativas em ordem a um maior
envolvimento dos empregados na gestão das organizações (gestão participativa e co-gestão), majoração do nível de

compliance das normas trabalhistas individuais e coletivas, e por outro, quando do estudos dos efeitos da
implementacão de novas práticas, estruturas e estratégias de gestão nas organizações em face à demanda das novas
relações de poder e de desenvolvimento sustentável. No âmbito da Sociedade, quando aprofundamos na interface das
relações de poder com as práticas emancipatórias e seu exercício no controle, fiscalização e implementação de políticas

públicas, perpassando pelas questões da participação da sociedade civil organizada e das organizações do terceiro setor,
do exercício da cidadania, e da gestão pública e poder local.

SAPIENTIA – Grupo de Estudos das Transformações Sociais e
Organizacionais
Linhas de Pesquisa
•

Estado, democracia e sustentabilidade e projetos

•

Relações de poder, trabalho e sociedade

•

Gestão de relacionamentos, estratégias de engajamento e gamificação

•

Estratégia e transformações organizacionais

•

Relações produtivas e sociais

Professores Pesquisadores da Pós-Graduação
Clerilei Aparecida Bier
Leandro Costa Schmidt

Voltar

STRATEGOS – Dimensões e Processos Organizacionais
O Grupo de Pesquisa STRATEGOS: dimensões e processos organizacionais insere-se no campo dos Estudos
Organizacionais. Desenvolve pesquisas com foco na realidade intra e interorganizacional, ou seja, sobre dimensões,
processos e fenômenos expressos na dinâmica das relações internas da organização, bem como sobre aqueles gerados
de sua articulação com diferentes contextos e sistemas externos que interferem sobre a realidade e o funcionamento
organizacional. Nesse sentido, o principal objetivo do Grupo é fortalecer e aprofundar conhecimentos em torno dos
diferentes temas e disciplinas afetos às suas linhas de pesquisa, com repercussões no desenvolvimento econômico,

político e social. As investigações científicas desenvolvidas no grupo contemplam os níveis de análise individual, grupal e
organizacional, e são amparadas em perspectivas teórico-epistemológicas diversas, mas que consideram a inovação, a
interdisciplinaridade e a subjetividade inerentes ao fenômeno organizacional.

STRATEGOS – Dimensões e Processos Organizacionais
Linhas de Pesquisa
•

Desenvolvimento humano e subjetividade nas organizações

•

Estratégia, competitividade e ambiente

•

Sistema de inovação e gestão da inovação nas organizações

•

Métodos quantitativos aplicados à gestão

•

Organizações, sustentabilidade e inovação social

Professores Pesquisadores da Pós-Graduação
Ana Paula Grillo Rodrigues
Dannyela da Cunha Lemos

Éverton Pellizzaro de Lorenzi Cancellier
Graziela Dias Alperstedt
Marcelo Gitirana Gomes Ferreira
Micheline Gaia Hoffmann
Rafael Tezza
Simone Ghisi Feuerchüte

Voltar

