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Entre as novidades da Editora UFJF, 
flipbook sobre administração pública

l anÇaMEntoS

Cinema independente, a violência desencadeada pela guerra na Argélia e administração pública são temas abordados em livros lançados recentemente 

pela Editora UFJF. A novidade fica por conta da obra “Administração pública contemporânea: política, democracia e gestão”,  organizada por professores 

da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis (Facc), que vem no formato flipbook e é disponibilizado gratuitamente. Além deste, também já 

está disponível neste formato o livro “Os direitos educacionais das crianças e dos adolescentes adoentados: orientações para escolas, famílias e hospitais 

(http://www.editoraufjf.com.br/images/author/cartilha_os_direitos_educacionais.pdf). Em breve, a Editora disponibilizará mais duas cartilhas em flipbook. 

Para o diretor da Editora UFJF, Antenor Salzer Rodrigues, existe a tendência de lançamentos em outros formatos, que não o impresso. Segundo ele, o 

Conselho Editorial tem debatido o tema, para atender a demanda de docentes. “Teremos que abrir espaço para essas novas mídias, mas sem negligenciar a 

impressa.” Confira lançamentos recentes da Editora.

ADMINISTRAçãO PÚBLICA 
CONTEMPORÂNEA: POLÍTICA, 
DEMOCRACIA E GESTãO
http://editoraufjf.com.br/images/admpub

(Organizadores: Marcos Tanure Sanabio, Gilmar 

José dos Santos e Marcos Vinicius David)

O livro apresenta temas sobre administração 

pública na perspectiva da formação de 

quadros qualificados, implantação, efetivação 

das políticas e na transformação da gestão 

pública. Além disso, revitaliza os conteúdos 

da administração pública, esquecidos nos 

bacharelados de Administração a partir da 

década de 1990, e permite uma fusão entre 

técnicas e processos de gerenciamento público 

e discussões políticas no campo das ciências 

sociais.

A Editora UFJF está situada na Rua Benjamin Constant 790, no prédio do Museu de Arte 

Murilo Mendes (Mamm) - Juiz de Fora/MG. Tel: (32) 3229-7646

E-mail: secretaria@editoraufjf.com.br. Site: www.editoraufjf.com.br

MAIS

CINEMA(S) INDEPENDENTE(S): 
CARTOGRAFIAS PARA UM 
FENôMENO AUDIOVISUAL 
GLOBAL

(Organizador: Alfredo Suppia – R$ 40)

Fundamental para pesquisadores sobre cinema, 

o livro é uma iniciativa inédita no Brasil. A obra 

traz uma coletânea de perspectivas e abordagens 

organizadas em torno de três eixos principais: 

história e emergência de autores e gêneros no 

cinema independente americano; análises do 

fenômeno “cinema e audiovisual independente” 

no Brasil; e o cinema independente balcânico ou 

do leste europeu.

OS CONDENADOS DA TERRA 

(Frantz Fanon. Tradução: Enilce Albergaria Rocha 

e Lucy Magalhães – R$ 50)

Segunda reimpressão atualizada do livro 

publicado em 1961. Trata-se de um grande 

clássico do terceiromundismo, obra capital e 

testamento político de Frantz Fano. Nesta nova 

edição, a psiquiatra e psicanalista Alice Cherki 

- que escreveu o prefácio - e o historiador da 

Argélia contemporênea Mojammed Harbi - que 

assina o posfácio -, ressaltam a importância 

contemporânea do pensamento de Frantz Fanon.


