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atende às demandas do município sob vários enfoques e
está regido por um convênio entre a Unesp, o Erplan e
a prefeitura. A metodologia utilizada seguirá o princípio
da ação-reflexão-ação e estará pautada no diagnóstico da
realidade socioeconômica e cultural do município.
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O Estado de São Paulo, negociações
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comercial: riscos e oportunidades
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Os impactos derivados das decisões tomadas no âmbito federal são sentidos de formas diferenciadas, de acordo com o ente da Federação. Por conta da complexidade
econômica e o peso relativo da economia paulista, o Estado de São Paulo é o que, na Federação, sofre os impactos
mais diretos e contundentes. Este projeto tem como objetivos analisar dois aspectos fundamentais da relação entre
pacto federativo e negociações internacionais, tomando o
Estado de São Paulo como estudo de caso: 1) elaborar um
estudo sistemático sobre os impactos potenciais das negociações comerciais internacionais sobre o Estado de São
Paulo, tanto do ponto de vista das oportunidades quanto
dos principais riscos e ameaças derivados desses acordos;
2) apresentação de um diagnóstico sobre espaços de atuação do governo estadual no campo da política comercial e
das negociações internacionais. Primeiramente, será feito
um plano amostral de tratados internacionais, ratificados
ou com potencial de ratificação, tomando como critério
principal o grau de impacto na economia paulista. Será
feita uma análise sobre como evoluiu, a partir da liberalização econômica, a atuação do Estado de São Paulo no
campo das políticas aqui tomadas como objeto de pesquisa. O projeto visa fornecer subsídios aos desafios de implementação de políticas que possam minimizar os riscos
e potencializar os benefícios decorrentes de compromissos internacionais e da própria posição relativa do estado
na economia brasileira.
Desenvolvimento de modelo de governança
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para ambientes inovadores inseridos
no contexto de políticas públicas locais
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O presente projeto de pesquisa tem por objetivo
desenvolver estudos para caracterizar um modelo de inteligência territorial de governança de território e de governança organizacional do parque tecnológico de São
Paulo a partir da análise crítica de experiências nacionais
e internacionais relevantes, dentro da proposta de regiões
metropolitanas ou intensamente urbanizadas. A pesquisa
será interdisciplinar, utilizando os arcabouços conceituais
dos campos da política e gestão tecnológica, do planejamento territorial e do desenvolvimento institucional e das
organizações. Como produtos esperados, encontram-se: a
capacitação da equipe das entidades beneficiárias no sentido de permitir a replicação do modelo para outras regiões.
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O presente projeto de pesquisa visa desenvolver um
modelo conceitual de ambiente de inovação para a cidade de Guarulhos, SP, como um instrumento de políticas
públicas que contribua para o desenvolvimento sustentado local. Propõe como metodologia de pesquisa a análise
das experiências nacionais e internacionais em ambientes
inovadores em cidades adensadas, identificando práticas
de sucesso, e o estudo de caso, o qual é considerado indicado para o diagnóstico das condições locais, sendo os
critérios de investigação as dimensões socioeconômicas,
político-culturais e científico-tecnológicas. Com base nos
resultados e análises do estudo, propõe-se um modelo
adequado às características locais. A equipe envolvida no
projeto tem corno propósito a disseminação de conhecimentos, a capacitação da equipe da entidade beneficiária
e parceiras e a formação de lideranças locais.
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