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EDITORIAL
Stephanie Ingrid Souza Barboza – Editora
Apresentamos à comunidade acadêmica o segundo número do quarto volume da Revista
Métodos e Pesquisa em Administração (MEPAD). Esta edição é marcada pela atuação da editora Profa.
Dra. Stephanie I S Barboza e a contribuição dos editores-adjuntos: Profa. Dra. Ana Carolina Kruta de
Araújo Bispo, Profa. Dra. Diana Lúcia Teixeira de Carvalho, Prof. Dr. Flávio Perazzo Barbosa Motta e
a Profa. Dra. Milene Félix de Almeida.
Para este número, trouxemos diversas contribuições para a área de Administração na seção
de pesquisas científicas. Inicialmente, temos o artigo “O impacto do suporte organizacional percebido,
do empoderamento psicológico e da interação líder-liderado no comprometimento organizacional: um
estudo em instituições bancárias privadas” de autoria Morgana Monica Pereira de Freitas e de Paulo
Roberto da Costa Vieira. A edição conta com a colaboração dos autores Sueny Benevides Moraes e
Claudio Pilar da Silva no artigo “Estudo do impacto da liquidez sobre o risco de falência”.
Há ainda a contribuição dos autores Pedro Jacomé de Moura Jr e Maicon Henrique Ferreira
Aragão com o artigo “Governança corporativa na administração pública: Inferências sobre a
compreensão e a prática do conceito”. E, por fim, na seção de pesquisas científicas, temos o artigo
Problem-based learning no ensino em Administração: o caso da Empresa Simulada no IFRS Campus
Osório da autora Catia Eli Gemelli. Na seção de recursos educacionais temos o caso para ensino “Jogo
De Cabo De Guerra Na Empresa Executive Consultoria Júnior: Qual Lado Seguir? Dilema De
Orientação Estratégica”, cujos autores são Nahuan Alaff Virgino Soares, Gabriela Tavares dos Santos
e Germana Tavares de Melo.
Finalizamos esta edição reafirmando o compromisso acadêmico de produção de
conhecimento, apesar das dificuldades enfrentadas com as mudanças realizadas nos sistemas
operacionais de gestão editorial da Universidade Federal da Paraíba no ano de 2019. A editoria espera
que as discussões aqui propostas auxiliem na formação e consolidação de graduados, mestres, doutores
e profissionais da Administração e das Ciências Sociais Aplicadas. Anunciamos as contribuições dos
avaliadores e agradecemos o trabalho. Por fim, contem conosco como canal de divulgação de suas
produções. Boa leitura.
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