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BOAS EXPECTATIVAS SE CONSTROEM
COM BOAS NOTÍCIAS
(Editorial)
Enquanto o Mestrado Profissional em Economia
transita de seu formato anterior, formando os
últimos alunos da comunidade em geral, com vistas
a abrir sua primeira turma estritamente institucional,
o Mestrado Acadêmico em Economia, em seu
segundo ano de funcionamento, sendo o primeiro
pela ANPEC, tendo assumido a formação dos
interessados avulsos, e num formato distinto do
Profissional, avança rapidamente para a sua
consolidação. É esse o ambiente retratado no
presente Boletim. O próprio Boletim, aliás, reflete, a
transição do Profissional e as primeiras atividades
do Acadêmico. A ausência da publicação
acompanhou o processo de mudança da forma do
Profissional e redução das suas atividades no
formato antigo, mas o início já em ritmo acelerado
dos trabalhos do Acadêmico, trouxe de volta o
Boletim. A aprovação para apresentação em
Congresso do trabalho da discente Lizandra Duarte
da Silva, do Mestrado Acadêmico, informado neste
Boletim, é acompanhada da divulgação da lista de
eventos na área, o que incentiva a que outros
submetam trabalhos. A qualidade de nossos
trabalhos é valorizada, com a notícia de que já
tivemos dissertações campeãs no Nordeste e que
continuamos concorrendo com outras. O ambiente
interno de discussão que também favorece aquela
qualidade é manifesto com a realização, pelo
NUPEC, da palestra do Diretor Executivo pelo
Brasil no Fundo Monetário Internacional, Prof. Dr.
Otaviano Canuto. Notícias boas, potencializando a
sinergia da vida acadêmica dos nossos cursos, geram
a expectativa que nossos mestrados têm valor e
avançam.
Wagner Nóbrega
Coordenador do Mestrado Profissional

DESTAQUES
Diretor Executivo do Fundo Monetário
Internacional - FMI esteve à frente de Seminário
no Mestrado em Economia
No dia 06 de junho, no Auditório da
Reitoria, realizou-se o Seminário “Desafios do
Desenvolvimento Brasileiro: a armadilha da Renda
Média” proferido pelo Prof. Dr. Otaviano Canuto Diretor Executivo pelo Brasil no Fundo Monetário
Internacional - FMI. O referido seminário foi
organizado pelo Programa de Mestrado Acadêmico
em Economia - NUPEC. O vídeo com a palestra
completa está disponível no site do NUPEC.
Trabalho é aceito para apresentação no 3º
SEDRES - Seminário de Desenvolvimento
Regional, Estado e Sociedade
O trabalho intitulado "Políticas Públicas de
Distribuição de Renda e o Surgimento de Uma
Nova Classe Média Brasileira?", de autoria do
professor Marco Antônio Jorge e co-autoria de
Géssica Reis e Elmer Nascimento Matos, será
apresentado no 3º SEDRES - Seminário de
Desenvolvimento Regional, Estado e Sociedade, de
14 a 17 de setembro na cidade de Blumenau/SC.
Aluno do PROPEC ganha Prêmio de Economia
Regional
O ex-aluno Wesley Santos, do Mestrado Profissional
em Economia, foi premiado em 1º lugar no Prêmio
Banco do Nordeste de Economia Regional –
Categoria Dissertação de Mestrado, no ano de 2015.
A dissertação defendida em 2014 e intitulada "O
Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste
e o Desenvolvimento Regional: O caso dos estados
da Bahia e Pernambuco (1989-2010)" foi orientada
pelo professor Elmer Nascimento Matos. Neste ano
de 2016, o aluno Emerson Olivier, também do
Mestrado Profissional, orientado pelo professor José
Roberto, concorre ao prêmio.

Professor do Mestrado em Economia fará Pósdoutorado na FGV/SP

Aluna do NUPEC tem artigo aprovado em
Congresso

O
professor
Marco
Antônio
Jorge
(NUPEC/PROPEC) irá realizar o Pós-doutorado na
Fundação Getúlio Vargas (FGV) de São Paulo, no
período de 01/08/16 a 31/07/17. O título da pesquisa
é "Impactos da Legalização da Maconha sobre seu
Consumo e a Violência: um quasi-experimento
comparando o Uruguai e o Rio Grande do Sul" que
pode ser enquadrada na temática de avaliação de
políticas públicas.

A aluna Lizandra Duarte da Silva, teve o artigo
intitulado “Cogeração de energia elétrica com
bagaço da cana de açúcar em Mato Grosso do Sul,
Brasil”, aprovado para apresentação no 54º
Congresso da Sociedade Brasileira de Economia,
Administração e Sociologia Rural.

Aberto edital para professor substituto em
Economia na UFAL

A discente Ana Flávia Menezes Santos, do Mestrado
Profissional, defendeu no dia 22 de abril, sua
dissertação, intitulada "Análise EconômicoFinanceira do Mercado Segurador Brasileiro no
período Pós - Plano Real”. O aluno Bruno Fabiano
Matos de Sá, do Mestrado Profissional, defendeu no
dia 25 de abril, sua dissertação, intitulada "Os
Resultados dos Processos de Inovação do Projeto
ALI nas Micros e Pequenas Empresas Sergipanas –
Período 2010 a 2015”.

Foi publicado o edital para professor substituto
(Graduação em Economia e Especialização em
Economia ou Áreas Afins) para "História
Econômica e Economia Brasileira" na unidade
Santana do Ipanema/Campus Sertão da UFAL. A
vaga tem validade de dois anos. As inscrições vão
até 04/08 e as provas, provavelmente, serão na
semana de 23/08. Segue o link com edital:
http://www.jusbrasil.com.br/diarios/120988921/dousecao-3-20-07-2016-pg-57.
Alunos do NUPEC tem artigos aprovados para o
Encontro Nacional de Engenharia de Produção
(ENEGEP) acontecerá em João Pessoa/PB
Os alunos Paulo Henrique Adib Dantas Salim e
Thiago Rhaony Lima Fonseca tiveram o artigo
intitulado “O progresso tecnológico e o crescimento
econômico: uma exploração dinâmica do modelo de
Solow” aprovado para apresentação oral no
Encontro Nacional de Engenharia de Produção, que
acontecerá de 03 a 06 de Outubro, em João
Pessoa/PB. Além destes, o trabalho denominado
“Diversificação de uma carteira de investimentos
através da programação matemática”, de autoria de
Paulo Henrique Adib Dantas Salim, Elisalvo Alves
Ribeiro, Celso Satoshi Sakuraba e Tacito Augusto
Faria também será apresentado no evento.

DEFESAS

O discente Gilvan dos Santos, do Mestrado
Profissional, defendeu no dia 25 de maio, sua
dissertação, intitulada "Produtividade do Trabalho
na Indústria de Transformação Nordestina: Qual a
Importância do Capital Humano e do Progresso
Tecnológico”.
O aluno Antonio Marcos de Andrade, do Mestrado
Profissional, defendeu no dia 28 de maio, sua
dissertação, intitulada "O Papel das Instituições
Científicas e Tecnológicas (ICTs) nos Processos de
Licenciamento e Transferência de Tecnologia”.
A aluna Andreia dos Santos Almeida, do Mestrado
Profissional, defendeu no dia 02 de Junho, sua
dissertação, intitulada “Impactos Econômicos do
Simples Nacional nas Microrregiões de Sergipe”.

EVENTOS DE ECONOMIA

DATAS COMEMORATIVAS

XXV Simpósio Nacional dos Conselhos de
Economia (Since)

Nossos PARABÉEEENS ao dia do economista
(13/08).

Data e Local: De 31 de agosto a 02 de setembro de
2016, em Natal (RN)
Mais informações: http://www.cofecon.org.br/pbe
Prêmio Brasil de Economia
Economistas e estudantes de economia poderão
enviar trabalhos acadêmicos para concorrer a R$ 48
mil em prêmios pelas melhores monografias de
graduação, dissertações de mestrado, teses de
doutorado, artigos científicos e livros de Economia.
Mais informações: http://www.cofecon.org.br/pbe
54º Congresso da Sociedade Brasileira de
Economia, Administração e Sociologia Rural
Data e Local: 14 a 17 de Agosto de 2016, Maceió
(AL)
Mais informações: http://www.sober.org.br/

O Boletim Informativo dos Mestrados em
Economia é uma publicação trimestral, sobre as
atividades
relacionadas
aos
mestrados
acadêmico e profissional em Economia da
Universidade Federal de Sergipe. Tem como
finalidade manter informados os membros
daqueles cursos sobre os fatos neles ocorridos e
eventos de interesse dos mesmos, com vistas a
facilitar e aumentar a sinergia das atividades e
produção acadêmicas. Informações voluntárias
podem
ser
enviadas
para
nupecufs@hotmail.com
e
propecufs@hotmail.com, ou pelos fones (79)
3194-6811/(79) 3194-6379.

XVI Seminário sobre a Economia Mineira
Data e Local: De 28/08 a 03/09 de 2016, Diamantina
(MG)
Mais
informações:
http://www.cedeplar.ufmg.br/seminarios/sem-dediamantina.html
XII Encontro de Economia Baiana

EXPEDIENTE
O Boletim, direcionado ao Mestrado em
Economia, tem periodicidade trimestral e
produz conteúdo visando atualizar os que
compõem o NUPEC e o PROPEC.

Data e Local: 22 e 23 de Setembro de 2016,
Salvador (BA)
Mais informações: http://www.eeb.sei.ba.gov.br/
3º Sedres - Seminário de Desenvolvimento
Regional, Estado e Sociedade
Data e Local: 14 a 16 de setembro de 2016,
Blumenau (SC)
Mais informações: www.furb.br/3sedres
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