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Ordem 

 
Indicação 

 
Modalidade Artigo Acadêmico 

1º 

 

CRA-MT 

 
Título: “Os desafios para o Profissional de Administração 
na gestão da saúde, no setor público: uma revisão de 
literatura.” 
Autora: Karina Nunes da Silva Santos 
 

 

2º 

 

CRA-RS 

 
Título: “Análise e Reestruturação do laboratório clínico do 
Hospital Beneficência Portuguesa de Porto Alegre.” 
Autor: Bruno Kilpp Goulart 
 

 

3º 

 

CRA-BA 

 
Título: “Desafios para o Profissional de Administração na 
gestão de saúde, no setor privado: um enfoque nas 
pessoas e na qualidade dos serviços prestados.” 
Autor: Moisés Duarte de Sá 
 

 

 
Ordem 

 
Indicação 

 
Modalidade Artigo Profissional  

1º CRA-RS 

 
Título: “Desafios de um hospital público no enfrentamento 
da crise de abastecimento causada pela greve dos 
caminhoneiros: fatores organizacionais que favorecem a 
gestão operacional.” 
Autoras: Adm. Ana Paula Coutinho 
                Adm. Luciane Camillo de Magalhães 
                Adm. Michele Sbaraini Savaris 
 

2º CRA-AM 

 
Título: “Modelo conceitual de logística humanitária: uma 
análise sobre os refugiados e a gestão epidemiológica.” 
Autor: Adm. Sandro Breval Santiago  
 

3º CRA-PR  

 
Título: “Efetividade e investimento: os desafios na gestão 
de leitos em um hospital universitário de grande porte 
subsidiado 100% pelo Sistema Único de Saúde – SUS.” 
Autor: Adm. Rodolfo Kogeratski 
 

 
   



Ordem Indicação Modalidade Pós-Graduação Stricto Sensu 
 

1º CRA-MS 

 
Título: “Planejamento em saúde: a programação pactuada 
e integrada da assistência à saúde no Estado de Mato 
Grosso do Sul.” 
Autora: Adm. Lenice Carrilho de Oliveira Moreira 
 

2º CRA-RS 

 
Título: “Análise de variabilidades, conflitos de metas e 
desperdícios em operações integradas a partir do método 
de análise de ressonância funcional: um estudo do tempo 
de permanência na internação hospitalar.” 
Autor: Adm. Felipe Lando   

3º CRA-CE 

 
Título: “Análise dos processos de gestão de pessoas em 
unidade atenção especializada em saúde e suas 
implicações para o clima organizacional: estudos de 
métodos mistos.” 
Autor: Adm. Elisfabio Brito Duarte 
 

 

(*) Não houve classificação para a Modalidade Artigo Técnico.  
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