
EDITAL UESC Nº 041/2020 
ABERTURA DE INSCRIÇÕES 
 
O Reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de suas atribuições, torna 
pública a abertura das inscrições para a série de Minicursos “Macroeconomia e Estado: 
Teorias e Aplicações”, vinculada ao Projeto de Extensão “Semana de Economia”, do 
Departamento de Ciências Econômicas - DCEC/UESC. 
 

1. DAS INSCRIÇÕES 

PERIODO E 
HORÁRIO 

Cada curso terá seu período específico para inscrição, na forma indicada no item 2 
deste edital. O interessado poderá inscrever-se em quantos cursos tiver interesse, 
respeitadas as demais regras deste Edital. 

AMBIENTE Pela internet, via formulário eletrônico. 

VAGAS 40 vagas por minicurso, preenchidas mediante ordem de inscrição. 

TAXA Gratuito 

 

2. DOS CURSOS 

OBJETIVO 
Apresentar as principais teorias econômicas sobre “Macroeconomia e Estado”, 
ilustrando com cases reais, permitindo ao cursista conhecer o básico para debater, 
de forma coerente, no nível profissional e/ou no exercício de sua cidadania.  

TEMAS 
Macroeconomia 

Clássica 

Macroeconomia 
Keynesiana I - 

Keynes 

Macroeconomia 
Keynesiana II – 

Keynes e 
Keynesianos 

Macroeconomia 
monetarista e 
Novo-Clássica 

Estado e 
Macroeconomia: 

experiências 
recentes 

PERÍODO  

Noites de 
segunda, terça 

e quarta 
 (20, 21 e 

22/07): das 
19:00h às 

21:00h 

Noites de 
segunda, terça 

e quarta 
 (27, 28 e 

29/07): das 
19:00h às 

21:00h 

Noites de 
segunda, terça 

e quarta 
 (03, 04 e 

05/08): das 
19:00h às 

21:00h 

Noites de 
segunda, terça 

e quarta 
 (10, 11 e 

12/08): das 
19:00h às 

21:00h 

Noites de 
segunda, terça 

e quarta 
 (17, 18 e 

19/08): das 
19:00h às 

21:00h 

CARGA 
HORÁRIA 

06 horas  06 horas 06 horas 06 horas 06 horas 

INSCRIÇÃO 

As inscrições ocorrerão 2 dias antes de cada minicurso, das 10h do primeiro dia de 
inscrição às 20h do segundo dia de inscrição pelo link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm9RQH_TsbZu2Xph-
FitO5IUt31Aas88gbeVAT8HakXtnjwg/viewform .  

A confirmação dar-se-á via e-mail. 
MINIS-

TRANTE 
Prof. Dr. Elson Cedro Mira (DCEC/UESC) 

COORDE-
NADOR 

Prof. Me. Omar Santos Costa (DCEC/UESC) 

AMBIENTE Aplicativo Google Meet. O link será enviado com a confirmação da inscrição. 

 

3. PÚBLICO - PERFIL RECOMENDADO 

O interessado deve ter um conhecimento básico sobre os principais conceitos da Teoria 
Macroeconômica. Além de Economistas, é o caso, por exemplo, de profissionais de áreas afins 
e/ou que tenham atuação relacionada ao assunto, estudantes de Economia e de outros cursos 
aprovados na disciplina “Introdução a Economia” ou “Teoria Econômica” ou equivalente. 
 

4. DOS CERTIFICADOS - Receberão certificados de cada curso os participantes que, 

devidamente inscritos, frequentarem regularmente pelo menos 75% da sua carga horária. 
 

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em 10 de julho de 2020 

 
ALESSANDRO FERNANDES DE SANTANA  

REITOR 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm9RQH_TsbZu2Xph-FitO5IUt31Aas88gbeVAT8HakXtnjwg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm9RQH_TsbZu2Xph-FitO5IUt31Aas88gbeVAT8HakXtnjwg/viewform


ANEXO ÚNICO EDITAL UESC Nº 41/2020  

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Macroeconomia e Estado: Teorias e Aplicações 

Nome Completo  

E-mail para contato  

Telefone para contato 

(com DDD) - WhatsApp 
 

Formação acadêmica  

Cidade  

Estado  

 


