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DESTAQUES 

 

Departamento de Economia cria o Grupo de 

Análise de Dados Econômicos e lança Boletim 

mensal intitulado “Sinopse Econômica” 

 

O Departamento de Economia, juntamente ao 

Mestrado, teve o prazer de informar a criação 

do Grupo de Análise de Dados Econômicos e 

colocar à disposição as publicações e outros 

produtos gratuitos, disponíveis na página do referido 

grupo: cafecomdados.com. 

O grupo é formado por experts em diversas áreas e 

níveis regionais da economia, que, com o uso de 

ferramentas e técnicas avançadas, discutem questões 

econômicas centrais do cotidiano dos diversos 

segmentos da sociedade, de maneira simples e 

original, para as quais elaboram avaliações e 

proposições. Tem como linhas de trabalho a 

qualidade do gasto público, produtividade, 

ferramentas computacionais e modelos de projeção, 

todas relacionadas às economias internacional, 

nacional e regional. Os trabalhos estão dispostos em 

observatórios (blogs setoriais), gráficos da semana 

(hot news, com hightlight), banco de dados e 

indicadores de conjuntura. 

 

Membros do Nupec apresentaram trabalhos no 

Encontro Nacional de Engenharia de Produção – 

ENEGEP 

 

Os artigos intitulados “O progresso tecnológico e o 

crescimento econômico: uma exploração dinâmica 

do modelo de Solow “, de autoria de Paulo Salim e 

Thiago Fonseca, e “Diversificação de uma carteira 

de investimentos através da programação 

matemática”, de Paulo Henrique Adib Dantas Salim, 

Elisalvo Alves Ribeiro, Celso Satoshi Sakuraba e 

Tacito Augusto Farias, foram apresentados no 

Encontro Nacional de Engenharia de Produção – 

ENEGEP, que aconteceu de 04 a 06 de outubro, em 

João Pessoa – PB.  

 

 
Nupec é representado no X Encontro 

de Economia Catarinense 

O professor Marco Antônio Jorge, do Mestrado 

Acadêmico em Economia (NUPEC), apresentou o 

artigo intitulado "Uma análise dos determinantes do 

trabalho infantil no estado de Santa Catarina" 

de autoria de MOTA, T. S.; JORGE, M. A. e 

CAMPOS, C. S. S. no X Encontro de  

Economia Catarinense, em Blumenau/SC. 

 

Aluna do Nupec apresenta trabalho na SOBER 

Regional Nordeste 

 

O artigo intitulado “Evolução dos principais 

produtos agrícolas produzidos na região Centro-

Oeste entre 2003 a 2013", de autoria de 

Lizandra Duarte da Silva, aluna do mestrado 

acadêmico em Economia, foi apresentado na última 

quinta-feira, 17, na SOBER Regional Nordeste, 

realizada em Mossoró – RN.  

 

 

EVENTOS LOCAIS 

 

Mestrado Acadêmico promove minicurso 

“DataViva: plataforma de Bigdata, dados 

econômicos e tecnologia” 

 

O minicurso “DataViva: plataforma de Bigdata, 

dados econômicos e tecnologia” abordou a 

metodologia do Product Space para a análise da 

diversidade, complexidade e do desenvolvimento 

econômico, além de explorar a base de dados, os 

aplicativos e a visualização de dados do 

DataViva, a geração de informações e a 

produção de conhecimento para seguimentos 

estratégicos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mestrado em Economia promove curso 

“Dataviva: plataforma de visualização de dados 

públicos socioeconômicos brasileiro” 

 

O DataViva (http://dataviva.info) é uma plataforma 

de visualização de dados que confere valor aos 

dados públicos, com o objetivo principal de apoiar o 

planejamento econômico e social, bem como a busca 

por estratégias de diversificação da economia de 

determinada região. A ferramenta disponibiliza 

dados oficiais sobre comércio internacional, 

atividade econômica e educação de todo o Brasil, 

por meio de 11 aplicativos, que, juntos, formam 

mais de 1 bilhão de visualizações interativas e 

intuitivas. 

 

“Convergência local de renda no Nordeste 

2000-2010” foi tema do Seminário do 

LEADER em dezembro 

 

No dia 1º de dezembro, o seminário do LEADER 

teve como tema “Convergência local de renda no 

Nordeste 2000-2010”, e foi ministrado por Italo 

Spinelli (UNIT). A palestra visou analisar o 

processo de convergência da renda proveniente do 

trabalho nos municípios nordestinos no período 

proposto, considerando-se os efeitos das interações 

espaciais existentes entre os municípios dessa 

região. Para tanto, são utilizados os modelos 

desenvolvidos na Econometria Espacial e, em 

especial, o método da  Regressão Ponderada 

Geograficamente (RPG), tomando como referência 

analítica os trabalhos de Lall e Shalizi (2003) e Ertur 

e Koch (2007). Desta forma, analisa-se o processo 

de convergência local para cada município, o que 

permite tratar a heterogeneidade existente na região 

Nordeste. Os resultados encontrados indicaram a 

presença de um processo de convergência muito 

lento, no entanto, é possível verificar padrões 

localizados de convergência, nos quais grupos de 

municípios associados espacialmente entre si 

apresentam convergência intensa, e outros, que 

apresentam um padrão de baixa convergência no 

período.  

 

Divulgada data do XV Seminário 

OBSCOM/CEPOS 

 

Entre os dias 19 e 20 de abril de 2017, o 

Observatório de Economia e Comunicação da 

Universidade Federal de Sergipe (OBSCOM/UFS) 

realizará o XV Seminário OBSCOM/CEPOS. Com 

o tema “Economia Política, Comunicação e 

Africanidades”, o Seminário objetiva reunir 

estudantes, pesquisadores e professores para discutir 

o papel no campo da comunicação da Economia 

Política da Comunicação e da Cultura (EPC), e do 

pensamento crítico em geral, no estágio atual do 

capitalismo. 

 

I Seminário de Gestão Municipal será realizado 

no TCE/SE 

 

O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe 

(TCE/SE), em parceria com a Universidade Federal 

de Sergipe e o Mestrado Acadêmico em Economia, 

realizam o I Seminário de Gestão Municipal, na 

próxima sexta-feira, 9, no auditório do TCE/SE. O 

evento objetiva orientar os prefeitos eleitos e 

reeleitos para a gestão 2017-2020 sobre os novos 

instrumentos de gestão, fiscalização e captação de 

recursos.  

O evento contará com palestras sobre Lei de 

Responsabilidade Fiscal, Índice de Efetividade da 

Gestão Municipal, Direito Constitucional (ênfase 

Art 37/CF) e Direito Administrativo (ênfase Lei 

8666/94), Lei de Improbidade Administrativa, 

Prestação de Contas em Convênios, entre outras 

temáticas a serem debatidas.  

O seminário conta com a parceria do Sebrae e 

Universidade Federal de Sergipe e tem o apoio dos 

Ministérios Públicos Estadual, Federal e de Contas, 

a Ordem de Advogados do Brasil (OAB/SE), 

Tribunal de Contas da União, as Controladorias 

Gerais do Estado e da União, IBGE, Instituto 

Euvaldo Lodi (IEL), Caixa Econômica Federal, 

Banco do Nordeste, Banco do Brasil e patrocínio do 

Banese. 

 
 

http://dataviva.info/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE 

 

O Boletim, direcionado ao Mestrado em Economia, tem periodicidade trimestral e produz conteúdo 

visando atualizar os que compõem o NUPEC e o PROPEC. 
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Publicado e disponível para download em nupec.ufs.br. 
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