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Este convênio foi proposto e firmado para criar facilidades no que tange a 

intercâmbios acadêmicos de docentes e discentes, projetos de pesquisa em parceira, estágios 

sabáticos, desenvolvimento conjunto e intercâmbio de materiais para pesquisa e o ensino, 

organização de conferências, seminários e outras atividades similares, bem como formas de 

colaboração nas áreas de interesse de ambas as instituições. 

A coordenação do convênio com a Universidade de Oviedo (UNIOVI) na 

Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) é de responsabilidade da Prof.ª Dr.ª Mônica de 

Moura Pires do Departamento de Ciências Econômicas (DCEC), e do Dr. Fernando Rubiera 

Morollón na instituição da parceira da UESC.  

Dentre os resultados deste convênio podemos citar o pós-doutorado da própria Prof.ª 

Mônica de Moura Pires na UNIOVI, as visitas técnicas anuais para participar de eventos 

promovidos pelo DCEC, de 2013 a 2018, do Dr. Fernando Rubiera Morollón, ademais da 

recepção, pela UNIOVI, da então discente Maíra Ferraz de Oliveira Silva – vinculada ao 

Programa de Pós-Graduação em Economia Regional da UESC. Igualmente, houve a recepção, 

pela UESC, do pesquisador da UNIOVI Alberto Díaz da Pena. Por fim, a Prof.ª Ticiana 

Grecco Zanon Moura realiza seu doutorado em Economía: Intrumentos del Análisis 

Económico na UNIOV. 

No tocante à mobilidade estudantil em nível de graduação, ocorreram os seguintes 

casos: o aluno Jhader Cerqueira do Carmo do curso de Línguas Estrangeiras Aplicadas às 

Negociações Internacionais (LEA-NI) cursou o semestre 2014.1 na UNIOVI, e a aluna 

espanhola de Engenharia Mecânica da UNIOVI, Laura Tartiere Ontañon, cursou os semestres 

2014.2 e 2015.1 na UESC. 
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Ainda dentro do escopo do convênio, houve publicações oriundas dele, a saber: dois 

artigos, um resumo e um livro.  O livro Intitulado de Economia urbana e regional: território, 

cidade e desenvolvimento, publicado pela Editora da UESC (EDITUS) e organizado pelo 

Prof.ª Mônica de Moura Pires e pelo Dr. Fernando Rubiera Morollón, é composto por três 

partes. A primeira trata dos fundamentos da Economia Urbana e Regional, referindo-se às 

suas bases conceituais e analíticas e os fundamentos da Economia de Aglomeração. A 

segunda parte aborda a Economia Urbana, tratando das principais teorias da localização e do 

impacto da distância e do espaço sobre a atividade econômica. A última parte foca na 

Economia Regional para compreender a forma e a estrutura das cidades e a localização das 

atividades econômicas, ampliando o conjunto do território e introduzindo as possíveis 

políticas econômicas para enfrentar as desigualdades entre territórios. 


