
 
 
 

MINICURSOS 

 

Data Tema Ministrantes Local Objetivo 

17/10/2018 
 
18:30 
 
22:00 

Pluriatividade e 
Multifuncionalidade 
na Agricultura 

SARA 
ANDRADE 
SANTOS 
 

Sala de 
audiovisual - 
Pavilhão Pedro 
Calmon, 1º 
andar 

Descrever e caracterizar a nova dinâmica agrária brasileira, 
através de conceitos e alternativas de desenvolvimento da 
agricultura familiar no Brasil com o enfoque voltado as noções 
de pluriatividade da agricultura e multifuncionalidade do espaço 
agrário. Além de demonstrar, de forma prática, como esses 
conceitos podem ser identificados no campo. 

Impactos de 
variações dos 
preços dos itens da 
cesta básica sobre o 
poder de compra do 
salário mínimo 

MÔNICA DE 
MOURA 
PIRES 
 

Auditório 
Juizado Modelo 
de Direito – 1º 
andar 

Discutir elementos presentes na microeconomia, especialmente 
relativos às variações de preços e os impactos sobre poder de 
compra, gastos, horas de trabalho. Os exemplos serão para as 
cidades de Ilhéus e Itabuna, a partir do banco de dados do 
Projeto de Extensão Acompanhamento do Custo da Cesta 
Básica. 

Produção de mapas 
de espacialização 
de dados 
econômicos 
urbanos 

PAULO 
CESAR BAHIA 
DE AGUIAR 
 

Laboratório de 
SIG - Pavilhão 
Jorge Amado - 
2º andar 

Instrumentalizar aos participantes um conjunto de 
conhecimentos teóricos e práticos que possibilitem a 
compreensão de como utilizar a ferramenta de mapeamento 
ArcGis10.1 na produção de mapas de espacialização de dados 
econômicos urbanos 

Pagamento por 
serviços ambientais 

NAYRA ROSA 
COELHO / 
RENATO 
DROGUETT 
MACEDO 

Auditório 
Juizado Modelo 
de Direito – 1º 
andar 

Discutir a relação entre economia e meio ambiente; Descrever a 
importância social e econômica dos serviços ambientais; 
Compreender os fundamentos da avaliação econômica e os 
principais instrumentos de avaliação ambiental para os serviços 
ambientais; Apresentar os principais programas de Pagamento 
por Serviços Ambientais implantados no Brasil; Divulgar as 
pesquisas desenvolvidas no PRODEMA/UESC a respeito do 
tema. 



 
 
 

MINICURSOS 
 

  

 Data Tema Ministrantes Local Objetivo 

18/10/2018 
 
18:30 
 
22:00 

Econometria com 
variáveis 
instrumentais: 
métodos, uso e 
aplicações 

THIAGO 
CAVALCANTE 
DE SOUZA 
 

LEC - 
Auditório 
Juizado 
Modelo de 
Direito – 
Térreo 

Fornecer um instrumental teórico-analítico para o 
desenvolvimento de pesquisas empíricas que empregam 
variáveis instrumentais, com o intuito de contornar problemas de 
heterocedasticidade e endogeneidade com o emprego do 
software E-views. Serão utilizadas simulações práticas para 
ilustrar os conceitos abordados, apontando aplicações 
pertinentes a atuação profissional de economia. 

Quais os requisitos 
necessários para 
ser um consultor na 
área de negócios? 

JOÃO 
CARLOS DE 
PÁDUA 
ANDRADE 
 

Auditório do 
Pavilhão Jorge 
Amado, 1º 
andar 

Apresentar as técnicas de abordagem, de levantamento e 
sistematização de dados (engenharia econômica/matemática 
financeira), de apresentação dos resultados, da negociação de 
valores, voltados a consultoria de negócios 

Economia Baiana e 
contemporaneidade 

MARIA 
BERNADETE 
PEREIRA 
BEZERRA 

Pavilhão 
Pedro Calmon, 
1º andar - Sala 
de Audiovisual 

Aguçar a percepção do Espaço próximo ao economista e ao 
tempo em processo histórico na perspectiva da economia baiana. 

Licenciamento 
Ambiental Urbano 

FERNANDA 
SANTOS 
VINHAES 
 

Pavilhão 
Pedro Calmon, 
1º andar – 
Sala 1112 

Oferecer aos participantes conhecimento sobre os procedimentos 
de licenciamento urbano, a compreensão da importância deste 
processo e da legislação relacionada ao tema para o 
desenvolvimento sustentável da cidade. 

 


