Apresentação
Algumas palavras aos(às) senhores(as) leitores(as),

É com imensa satisfação que apresentamos à comunidade acadêmica o volume 20, número 1 da Revista da FAE
Centro Universitário.
Esta edição é composta por 12 artigos científicos produzidos por autores brasileiros, sendo eles professores,
estudiosos, pesquisadores, estudantes e profissionais que nos permitiram divulgar seus trabalhos acadêmicos,
possibilitando a produção de reflexões, inquietações, experiências e contribuições acerca do contexto contemporâneo
apresentado nos estudos aqui expostos.
O leitor encontrará neste volume assuntos que abordam as novas relações humanas, estabelecidas no admirável
mundo das redes sociais; a preocupação com o ambiente econômico, elemento fundamental na eficiência produtiva, e
a sustentabilidade, por meio da educação ambiental.
Complementando a visão sobre organizações e empresas produtivas, a gestão se faz presente como um
alerta, com ênfase na tomada de decisões em metas orçamentárias; na gestão em serviços, especificamente na área
de saúde no âmbito hospitalar, por meio de uma experiência portuguesa e em uma proposta de desenvolvimento
do setor produtivo de floricultura. Outro assunto que se destaca são os modelos hidrológicos e a aplicabilidade no
dimensionamento de obras hidráulicas, de acordo com cada tipo.
O ser humano e sua interação fundamentam o sucesso das organizações, sendo este o elemento central de
todos os temas, o que não poderia ser diferente. Nesse sentido, as especificidades, o trabalho em equipe e a liderança
são apresentados por meio de artigos desenvolvidos para este fim.
O tema governança corporativa traz uma contribuição relevante ao expor o relato de um caso prático com o qual
muito pode-se aprender por meio da experiência vivida.
Finalmente, o leitor apreciará uma análise a respeito da distribuição espacial da indústria têxtil nas microrregiões
do Estado do Paraná. Essa análise retrata uma realidade interessante sobre o impacto de um setor no desenvolvimento
local e regional de uma unidade federativa.
Por fim, agradecemos a todos(as) os(as) senhores(as), autores(as), pareceristas, coordenação editorial,
coordenação de revisão e equipes que contribuíram na produção desta edição da Revista da FAE Centro Universitário,
esperando e desejando uma boa leitura.

Boa leitura!
Prof. ª Cleonice Bastos Pompermayer

