EIXOS TEMÁTICOS

a) Gestão inovativa nas cadeias produtivas locais
Descrição: Estudo e análise de aspectos específicos das cadeias produtivas locais,
englobando a inovação gerencial nas grandes áreas das empresas (como, Finanças,
Logística, Qualidade, Gestão de Pessoas, Marketing, Produção, Tecnologia) e prestação
de serviços.
Docentes: Marcele, Charles, Nelson
b) Estudos voltados à inovação em instituições
Descrição: Estudo de técnicas e abordagens inovativas em instituições para
desenvolvimento local. Análise da inovação gerencial da prestação de serviços públicos
locais. Inovação aberta. Políticas Públicas.
Docentes: Marcele, Charles, Nelson, Lindenberg
c) Cultura e gestão da inovação em contexto periférico
Descrição: Análise dos aspectos culturais e históricos que constituem as práticas de
gestão e as relações de trabalho locais. Estudo da relação entre cultura e inovação nas
práticas e processos organizacionais locais. Investigação sobre diversidade e diferenças
e sua relação com a cultura e a gestão de negócios locais. Indústria Cultural e Inovação.
Economia da cultura e inovação
Docentes: Marcele, Elisabeth, Denise, Jaqueline.

d) Dinâmicas ambientais e sociais na gestão de organizações em contexto periférico
Descrição: Inovação e Sustentabilidade. Análise das questões ambientais e sociais
decorrentes (envolvidas) nas práticas organizativas e na gestão dos negócios locais.

Assimetria social. Inovação social. Conflitos envolvidos na implantação/gestão de grandes
projetos.
Docentes: Jaqueline, Charles, Marcele, Elisabeth
e) Estudos voltados a diferentes modos de gerir e de organizar.
Descrição: Investigar diferentes modos de gerir e de organizar, para além dos modos
puramente gerenciais. Estudos sobre práticas organizativas e cotidiano. Análise sobre
comunidades de prática. Investigações sobre relações de poder inerentes aos modos de
organizar. Análises críticas sobre inovação.
Docentes: Jaqueline, Elisabeth
f) Governança e gestão da inovação

Descrição: Estudo dos processos e práticas organizacionais proporcionados por
relacionamentos interorganizacionais e seus impactos. Redes sociais da Inovação.
Parques tecnológicos. Inovação e economia criativa. Cadeias de valor globais e inovação;
Sistemas Territoriais de inovação. Sistemas Nacionais de Inovação. Diversidade urbana
e inovação. Inovação focada no usuário.
Docentes: Denise, Nelson, Lindenberg, Sueli
g) Inovação nos Setores Públicos
Descrição: O objetivo desse eixo temático é reunir pesquisas voltadas à criação e ao
desenvolvimento de inovação que influencia os objetivos de desenvolvimento subnacional
e regional - especialmente, mas não apenas, de caráter local - capaz de gerar valor
público. Nesse sentido, abarca estudos relacionados: (i) à adoção, aceitação e difusão de
inovação em organizações públicas; (ii) aos indutores, às barreiras e aos facilitadores de
inovação nos setores públicos; (iii) à inovação em serviços públicos; (iv) à co-criação e à
colaboração de inovação em serviços públicos; (v) à capacidade estatal para inovação em
setores públicos; (vi) aos processos disruptivos de transformação de setores públicos; (vii)
à inovação em métodos de gestão, processos e tecnologias em setores públicos; (viii) à
governança da inovação para solução de problemas públicos; (ix) às políticas científica &
tecnológica, industrial e econômica voltadas ao fomento da inovação; e (x) à inovação
aberta pública.
Palavras-chave: Inovação Pública; Inovação no Setor Público; Valor Público;
Organizações Públicas; Políticas Públicas de Inovação.
Docentes: Sueli

