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O Núcleo de Estudos e Pesquisas em Ciências Sociais Aplicadas (NEPAAD/DCSA)
torna público O RESULTADO DOS TRABALHOS APROVADOS PARA
PUBLICAÇÃO nos Cadernos de Ciências Sociais Aplicadas, número 23/2017, por
área de conhecimento, conforme relação a seguir.
ADMINISTRAÇÃO

1. Avaliação da democratização do ensino com qualidade promovida pelos Institutos
Federais de Educação, Ciências e Tecnologia: proposta de um modelo para análise do
ensino a distância.
2. Das paredes de concreto à frágil relação de emprego: o custo da movimentação de
mão de obra na construção civil em uma empresa de Vitória da Conquista - BA.
3. Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica: Um
Instrumento Gerencial da Saúde.
4. Discurso versus prática das políticas públicas de habitação: Um estudo no
Condomínio Popular Parque Morada Real, em Belo Campo-BA.

DIREITO

5. Justiça, Cordel e democracia: uma análise da democratização do acesso à justiça à luz
da Literatura nordestina de Cordel.
6. Novo Princípio da Eficiência Processual nas demandas individuais do Direito à
saúde.
7. Direito à não-discriminação: uma breve análise sobre a retificação do registro civil e
sua relação com a inserção de travestis e transexuais no mercado formal de trabalho.

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

8. A Contabilidade aplicada em clubes de futebol, com ênfase em ativos intangíveis:
estudo a partir de publicações em periódicos de Ciências Contábeis ranqueados pela
CAPES, no período de 2007 a 2015.
9. A educação fiscal e suas implicações quanto ao exercício da cidadania e a melhoria
qualitativa da vida em sociedade.

ECONOMIA

10. Desenvolvimento rural dos municípios da Região Integrada Petrolina (PE) Juazeiro (BA).

11. A contribuição da Cooperativa de Produção Agropecuária Nova Santa Rita
(COOPAN) para o desenvolvimento local em Nova Santa Rita (RS).
12. Aglomerações e concentração da atividade econômica na Bahia: um estudo da
industria coureiro-calçadista com base nos coeficientes de Gini locacionais para o
período 2010/2014.
13. Esforço fiscal e ônus político nas cidades médias: o desempenho do Município de
Vitória da Conquista na arrecadação do IPTU.

Vitória da Conquista, 19 de maio de 2017.
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