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APRESENTAÇÃO
Muito se tem falado na valorização de trabalhos acadêmicos.
Ao mesmo tempo, a criação de uma forma de divulgação que
contribua para o desenvolvimento local e regional. Diversas são
as formas e modelos encontrados. A UNIVERSIDADE
REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS
MISSÕES – URI, através da revista dos Cursos de Administração
do Campus de Frederico Westphalen tem publicado com sucesso
a produção acadêmica.
É com esta capacidade de criar e divulgar conhecimentos
que contribuam para o desenvolvimento do indivíduo no campo
da Administração, que a URI, desde a sua criação, vem
gradativamente, cristalizando seu propósito que é “valorizar e
publicar os trabalhos dos acadêmicos e mestres dos cursos de
Administração, contribuindo para o desenvolvimento econômico
e social da região”.
Confesso que foi imenso nosso contentamento, com o convite
para apresentar a 8ª edição da Revista de Administração. Como
egresso desse curso, sinto orgulho em dizer que a
UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO
URUGUAI E DAS MISSÕES – URI – Campus de Frederico
Westphalen, teve um papel importante na minha formação
profissional.
Ressaltamos que a revista é fruto de estudos que traduzem
e mesclam teoria e prática, de fácil assimilação, contendo
informações e conhecimento que abordam temas de administração
com enfoque no desenvolvimento regional.
Esta revista é um instrumento que compõe um estudo
introdutório, teórico e prático da Administração. Nela, você irá
encontrar formas e modelos explorados pelos pesquisadores, sendo
a essência quando estamos diante do fascinante tema chamado
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Revista de Administração

“desenvolvimento”, sendo que a dinâmica dos acontecimentos
globais nos obriga à constantes revisões de pensamento.
Com este objetivo, a revista dos cursos de Administração
da URI, através desta publicação, pode contribuir com o seu
aprendizado, com os artigos: Gestão da Comercialização na
Agroindústria Rural Familiar, Estratégias capazes de contribuir no
processo de promoção do Desenvolvimento Sustentável na esfera
local e regional , Gestão Associativa no Empreendimento Rural e
Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável – PTDRS.
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