69

Fundação Getúlio Vargas (FGV)
Processo 2007/55292-5
Vigência: 1/6/2008 a 30/11/2008

O projeto é uma parceira com a Secretaria Municipal de Educação que visa avaliar o impacto do programa
de visitas médicas às escolas sobre a saúde do aluno e o
seu desempenho escolar. Para tanto, serão feitos exames
médicos com visitas das equipes às escolas e exames de
proficiência em 2007 e 2008.  
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Revitalização da cadeia vitivinícola
	
paulista: competitividade, governança
e sustentabilidade

Adriana Renata Verdi

Instituto de Economia Agrícola
Secretaria da Agricultura e Abastecimento
do Estado de São Paulo (Saasp)
Processo 2006/51949-7
Vigência: 1/2/2007 a 30/11/2009

Tendo em vista as recentes ações governamentais
federais e estaduais direcionadas ao desenvolvimento do
setor vinícola e a expectativa do mercado interno para o
vinho, de um lado, e a retração da produção paulista, de
outro, o projeto tem por objetivo contribuir para o desenvolvimento do setor vitivinícola, mediante a realização de
um amplo diagnóstico do desempenho da cadeia produtiva do vinho e seus derivados, identificando os aspectos
restritivos e as potencialidades. Trata-se da elaboração de
uma base de dados que ofereça subsídios para a tomada
de estratégias dos agentes envolvidos e, principalmente,
para as ações de políticas públicas, sobretudo municipais,
no âmbito de desenvolvimento econômico e social.
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Planejamento estratégico aplicado ao
	
município de Bauru: projeto Bauru + 10

gestão participativa o desenvolvimento sustentável para o
município de Bauru, SP.

100

Desenvolvimento de modelo institucional
	
para o fortalecimento da estrutura
da pesquisa pública do agronegócio
do Estado de São Paulo

Maristela Simões do Carmo

Faculdade de Ciências Agronômicas de Botucatu
Universidade Estadual Paulista (Unesp)
Processo 2006/51740-0
Vigência: 1/12/2006 a 31/8/2007

O objetivo deste trabalho é desenvolver e aplicar um
modelo institucional para o fortalecimento da estrutura
de pesquisa pública do Estado de São Paulo, destinado à
Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta).
Para atingir os objetivos, a metodologia será estruturada
em três frentes. A primeira consistirá na ampliação da capacitação da equipe nos temas que serão abordados no
decorrer da pesquisa. A segunda contemplará a identificação e a mobilização dos atores relevantes na construção
da base metodológica do Institutional Foresight. A terceira constará do diagnóstico do atual modelo institucional da Apta e da elaboração de uma proposta de modelo
próprio para a implantação no polo regional do Vale do
Paraíba.

101

Inovação tecnológica e incubação de
	
empresas no agronegócio: diagnósticos de
pontos críticos e proposta de estruturação
de base regional no município de
Pirassununga, SP

Rubens Nunes

José Alcides Gobbo Júnior

Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos
Universidade de São Paulo (USP)
Processo 2006/51694-9
Vigência: 1/2/2007 a 31/7/2007

Analisando a nova concepção de gestão de cidades,
surgem as parcerias que aproximam, cada vez mais, o
Poder Público da sociedade. O futuro das cidades afeta
e interessa à população e aos agentes sociais e econômicos que nela atuam. Dessa forma, têm surgido inúmeros
projetos que visam traçar uma diretriz para o futuro dos
municípios onde são desenvolvidos. Nesse contexto, este
projeto visa, por meio da metodologia do planejamento
estratégico, subsidiar o desenvolvimento de macroprojetos que, depois de implementados, trarão a partir de uma

O atual projeto de pesquisa, nesta fase 1, procura estabelecer um diagnóstico de pontos críticos para o desenvolvimento regional, analisando aspectos de diferenciação
da atividade empreendedora em estruturas de incubadora
de empresas já existentes e tentando entender a correlação
de sucesso/insucesso das empresas incubadas com os efeitos da existência da inovação tecnológica no desempenho
das mesmas. Para tanto, foram constituídas parcerias com
entidades regionais que possibilitam a colheita de informações e interação com relação ao estabelecimento do
quadro de aspectos multifatoriais que podem ser responsáveis pelo estado atual do grau e da vitalidade do empreendedorismo na região, com foco no agronegócio.

Faculdade de Engenharia de Bauru
Universidade Estadual Paulista (Unesp)
Processo 2006/51907-2
Vigência: 1/12/2006 a 30/9/2007

ciências humanas e sociais

