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Ano 1. N. 1. Março de 2012 
 

Em janeiro deste ano, assumimos a coordenação do 

Nupec. Chegamos em meio a um ambiente de 

mudanças significativas. A primeira delas, 

literalmente física, envolvemos esforços 

administrativos e braçais no transporte de nosso 

equipamento e mobiliário para o novo espaço do 

prédio do CCSA. Em seguida, participamos do 

processo de instalação do novo sistema integrado da 

UFS, que envolve um módulo da Pós-Graduação bem 

diferente do anterior. Conciliamos, assim, reuniões, 

treinamentos e consultas diversas sobre o novo 

sistema, com providências para equipar e adequar os 

ambientes do Nupec. Mesmo não tendo se esgotado 

essa fase, a oferta e as matrículas foram feitas e nosso 

semestre letivo foi iniciado na data prevista. Quando 

do primeiro encontro entre coordenação, professores e 

alunos – na primeira parte da aula do professor 

Ricardo Lacerda – a coordenação apresentou seus 

objetivos e linhas gerais de trabalho, enquanto os 

professores também se apresentaram aos novos 

alunos. Procuramos evidenciar nosso compromisso 

com a consolidação do curso e a chegada ao nível 4 

(de 5 possíveis) na avaliação da Capes, sem 

pirotecnia. Apenas com muito trabalho, para garantir 

um acompanhamento integral, focado e eficaz das 

atividades desenvolvidas no Nupec. Após 

participarmos na distribuição equitativa, na medida 

do possível, das novas orientações, estamos 

envidando esforços para garantir condições 

adequadas ao processo de orientação, de modo a 

viabilizar a conclusão da dissertação no tempo 

mínimo. Não temos medido esforços e empenho para 

alcançar nossos objetivos – que esperamos sejam de 

todos. Nesse sentido, nos inspira o poeta sevilhano 

Antônio Machado, ao dizer “Caminante, no hay 

camino, se hace camino al andar”. 

Wagner Nóbrega (coordenador) e 

Rosalvo Ferreira Santos (vice-coordenador). 

Notícias: 
 

 *Ana Teresa da Silva Neto defendeu Dissertação 

intitulada Inovações em Pequenas Empresas de 

Sergipe, no último dia 02 de março, às 10:30h, na 

sala de aula do Nupec. A dissertação teve como 

banca examinadora os professores Rivanda Meira 

Teixeira (orientadora), José Ricardo Santana 

(avaliador interno – Nupec) e Antônio Dacorso 

(avaliador externo – Propgd); 

* O laboratório de informática do Nupec, que 

conta atualmente com 13 máquinas de usuários e 

1 administrador (professor), está funcionando 

com controle de usuários desde a quinta-feira (22 

de março). A partir dessa data, para usar o 

computador o aluno deverá logar com sua 

matrícula no lugar de usuário e deixar o campo 

“senha” em branco. Uma vez logado, será 

solicitado do usuário que insira uma senha e que a 

confirme em seguida. Nos acessos seguintes, o 

usuário deve entrar com sua matrícula e a senha 

inserida no primeiro acesso. O laboratório está 

equipado com lousa branca, data-show e 

computador exclusivo para o professor, de modo 

que pode ser usado como sala de aula. 

* Está em fase adiantada o processo de 

configuração para compartilhamento da 

impressora da secretaria por usuários das 

máquinas dos grupos de pesquisa e do laboratório 

de informática. Os critérios para impressão serão 

definidos em reunião do Colegiado do Nupec. Por 

enquanto, foi estipulada uma cota de 270 

folhas/mês para cada grupo de pesquisa e 50 

folhas/mês para cada aluno. Esses números foram 

calculados com base na quantidade de toner e 

folhas em estoque e previsão de reposição mensal. 

A previsão para o sistema começar a funcionar é 

na próxima semana. Para tanto, os líderes de 

grupos e também cada aluno deverão preencher 

um termo padrão já disponível na secretaria e 

seguir os procedimentos nele indicados. 
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Agenda de Março: 
 

26: 

- Aula Inaugural do semestre 2012.1, com o 

professor Edson Paulo Domingues (Face-

Cedeplar-UFMG), no auditório do novo prédio 

do CCSA (térreo de nosso prédio), às 17:00h. 

- Recepção da nova turma (após a Aula 

Inaugural); 

- Reunião da coordenação com alunos das turmas 

2010 e 2011, na sala de aula do Nupec, às 

16:30h; 

- Reunião do Colegiado do Nupec, na sala da 

Biblioteca Setorial, às 16:30h, para homologação 

dos nomes dos candidatos a bolsas Fapitec 2012. 

 

 

Aniversariantes de Março: 
Sérgio Luiz Silva Santos (05) 

Thiago de Souza Oliveira (31) 

 

 

Eventos de Economia: 

 
Chamada de Trabalho para o XV Encontro 

sobre Economia Mineira 

Data e Local: 8 de agosto a 1º de setembro de 2012 em 

Diamantina-MG 

Data para submissão de trabalhos: 15 de abril de 

2012. 

Mais informações: seminarios@cedeplar.ufmg.br 

 

XXIV Simpósio Nacional de Conselhos de 

Economia SINCE (Bienal) 

Data e Local: Agosto de 2012, local a definir. 

Mais informações: www.cofecon.org.br  

 

50º Congresso da Sociedade Brasileira de 

Economia e Administração e Sociologia Rural 

Data e Local: 22 a 25 de Julho, Vitória-ES (na 

UFES). 

Prazo de submissão dos trabalhos: 02 de Abril de 

2012 (Segunda-feiras às 24h). 

Tem Revista de Economia Social Rural 

Mais informações: 

www.itarget.com.br/newclients/sober.org.br/congress

o2012/  

 

XVVII Encontro Nacional de Economia 

Política 

Desenvolvimento e Meio Ambiente: a crítica da 

economia política. 

Data e Local: 05 a 08 de junho na UFRJ, RJ. 

Prazo de submissão dos trabalhos: 09 de março de 

2012 

Mais informações: http://www.sep.org.br/ 

 

XVII Encontro Regional de Economia e 

Fórum BNB de Desenvolvimento 

 Local: Fortaleza-CE. 

Prazo de submissão dos trabalhos: 2 de abril a 7 de 

maio de 2012 

Anpec tem Revista 

Mais informações: 

http://www.anpec.org.br/nordeste-2012/index.html  

 

XV Encontro de Economia da Região Sul 

Data e Local: 31 de maio e 1º de Junho, em Porto 

Alegre. 

Prazo de submissão dos trabalhos: 26 de março de 

2012. 

Mais Informações: 

www.pucrs.br/eventos/encontroeconomia/  
 

Elaboração: 

Wagner Nóbrega, Rosalvo ferreira Santos 

(Coordenadores) e Daniela Lima Menezes 

(Estagiária)
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