PROJETOS DE PESQUISA EM ANDAMENTO 2022
Projeto
A configuração das dimensões organizacionais no contexto da
inovação: desenvolvimento de referencial teórico-analítico para a
orientação de estudos e práticas de gestão da inovação no setor
público
*A Ética da vida humana associada: Compreendendo os atos
morais voltados para o bem comum no contexto brasileiro

Professor
Micheline Gaia Hoffmann

Maurício Custódio Serafim

A influência das características sociodemográficas e dos vieses de
excesso de confiança, otimismo e gratificação instantanea nas
Ruth Ferreira Roque Rossi
decisões de investimento a longo prazo
*A trajetória histórica das políticas públicas: a análise dos
economistas (III) - Hayek e as políticas públicas
Ambiente institucional e os incentivos à Inovação e ao
investimento
Análise longitudinal dos Vínculos entre militares e a Polícia Militar
de Santa Catarina
Avaliação da eficácia de um programa de aceleração de startups
inovadoras na evolução das equipes participantes e como meio
para ensino de empreendedorismo

Marcello Beckert Zappellini
Ana Paula Menezes Pereira
Ana Paula Grillo Rodrigues
Reinaldo de Almeida Coelho

Avaliação, Internacionalização, Acreditação e Gestão da Educação
Mário César Barreto Moraes
Básica e Superior
*Compreendendo a cultura política e confiança a partir do papel
das organizações que atuam na educação política.

Daniel Moraes Pinheiro

*Coprodução, accountability e inovação: dilemas e perspectivas
na democracia

Paula Chies Schommer

*Criação e destruição de emprego e o prêmio salarial das novas
ocupações: uma análise com foco em diferenciais de gênero

Patrícia Bonini

Cultura Organizacional e Desenvolvimento da Capacidade de
Inovação: análise de dimensões culturais em empresas de base
tecnológica (EBTs) da região da Grande Florianópolis

Dannyela da Cunha Lemos

*Economia da energia no Brasil: aplicações econométricas ao
setor elétrico
*Escala de Mensuração da Inovação Frugal em Pequenas e
Médias Empresas

Adriano de Amarante
Everton Luis Pellizzaro de Lorenzi
Cancellier

Estudos sobre imagem corporativa no setor público:
antecedentes, consequentes, limites e possibilidades

Aline Regina Santos

Federalismo Ambiental

Rodrigo Bousfield

*Machine Learning: estudo de aplicações no setor financeiro

Analucia Vieira Fantin

Marketing no setor público: limites e possibilidades

Aline Regina Santos

*Modelando a experiência de usuários com mobile commerce:
usabilidade, valor estético, ludicidade e satisfação

Rafael Tezza

*O papel da dinâmica demográfica no crescimento econômico
espacial: evidência empírica para o Brasil
*O papel dos usuários na definição de políticas de mobilidade
sustentável
Observatório da Inovação Social de Florianópolis
Painel Latino-Americano de Administração Pública (PLAAP)

Marianne Zwilling Stampe
Daniel Moraes Pinheiro
Maria Carolina Martinez Andion
Leonardo Secchi

Paradigmas educacionais no ensino híbrido – revisão da produção
Nerio Amboni
de artigos nacionais e internacionais do período de 2010 a 2023

*Políticas públicas e o desempenho escolar na educação básica

Marcos Vinicio Wink Junior

Políticas, estratégias, resultados e tendências da abordagem
sinais distintivos de mercado aplicados à produção agroalimentar, Valério Alécio Turnes
no âmbito da agricultura familiar e de territórios rurais
Possibilidades metodológicas de avaliação da matruridade dos
Conselhos dos Direitos da Criança e Adolescente
Prevenção e combate à corrupção: a contribuição da
sistematização dos dados relativos aos atos de improbidade
administrativa da jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina (2015-2017)
*Sistema de avaliação com monitoração contínua
Tecnologias inovadoras na gestão das organizações
Transformações no campo da gestão: inovação social,
empreendedorismo social, negócios sociais e educação para a
sustentabilidade

*professores com bolsa remunerada

Sulivan Desirée Fischer

Denise Pinheiro
Julíbio David Ardigo
Carlos Roberto De Rolt
Graziela Dias Alperstedt

