
- domingo, 25 de agosto de 2013 

Semana de Economia da UESC marcou o 

mês de agosto com discussões sobre 

Economia Solidária 

 
Na última quarta-feira(21) encerrou a III Semana do Economista e III Encontro 
de Egressos de Economia da UESC com a palestra sobre Economia Solidária, 
Políticas Públicas e Pobreza de Tataine Silva, da Secretaria do Trabalho, Renda 
e Emprego(Setre) do Estado da Bahia. 
 
A atividade que iniciou na segunda(19) foi considerada positiva por estudantes e 
professores que prestigiaram o evento promovido pelo Departamento de 
Ciências Econômicas da UESC, Colegiado e o Centro Acadêmico. 
 

 

Prof Sócrates diretor do DCEC 

Segundo o Diretor do Departamento de Ciências  Econômicas (DCEC) professor 
Sócrates Gusman, a Semana de Economia deste ano teve uma mudança no 



formato com a apresentação de trabalhos acadêmicos que possibilitou a 
participação de estudantes e professores vindos de outras regiões do Estado da 
Bahia e até de outros Estados do Brasil como Rio Grande do Sul e Sergipe. 
 
“A memória do evento ficará marcada não apenas pelos registros fotográficos e 
vídeos das atividades, mas também pela publicação dos Anais dos Trabalhos 
apresentados nos Grupos Temáticos de Trabalho (GTs) o que será feito em 
formato eletrônico digital e ficará disponível proximamente”, disse o professor 
Sócrates em contato com o Tempo Presente. 
 
Ainda segundo o diretor, a temática do evento foi um desafio à visão ortodoxa da 
Ciência Econômica que até hoje domina os cursos de graduação e pós-
graduação, no sentido que a Economia Solidária foi assunto central do evento. 

 

 



 

 



 
 

Assesba apresenta propostas na Semana 

de Economia 

 
“Construir um diálogo aberto com os economistas para o desenvolvimento 

profissional da categoria”, é um dos objetivos da Associação dos Economistas 

do Sul da Bahia(Assesba). A afirmação foi do presidente da organização 

Denisvaldo Rodrigues, durante apresentação de propostas na noite da última 

terça-feira(20) na III Semana do Economistas e III Encontro de Egressos da 

UESC. 

 

Com menos de um ano de fundada a Assesba começa a dar resultados positivo. 

O  exemplo é a solicitação que possibilitou a vinda nos dias 22 e 23/08 do 

Conselho Regional  de Economia (Corecon/BA) com sede localizada em 



Salvador, para missão de fazer atendimento especial ao bacharéis em economia 

e fazer o Registro no Conselho na UESC, o que possibilita redução de custos. 

 

A Assesba é uma iniciativa de economistas graduados no Departamento de 

Economia da UESC e tem apoio do Programa de Egresso(PAECE). 
 

Semana de Economia: apresentação de 

trabalhos mobiliza estudantes e 

pesquisadores 

 
Nas tardes desta terça-feira(20) e de quarta(21) a UESC em Ilhéus, é palco de 

apresentações de trabalhos acadêmicos por estudantes e professores na III 

Semana do Economista e  III Encontro de Egressos da UESC. A atividade 

envolve o corpo discente e docente do Curso de Economia, além de convidados. 

 

O Tempo Presente faz cobertura especial no evento e registrou algumas das 

apresentações que envolveram temáticas nas áreas de Economia do Turismo; 

Políticas Públicas e Desenvolvimento Local; Economia Solidária, Comércio Justo 

e Associativismo; Economia Regional e Baiana; Empreendedorismo e Inovação 

como fatores de Desenvolvimento; Economia do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável; e História do Pensamento Econômico e 

Economia Brasileira. 

 

As apresentações acontecem o Pavilhão Pedro Calmon onde funciona o 

Departamento de Economia. 



 

 

 



 

 

 
 

o terça-feira, 20 de agosto de 2013 

“Esse encontro representa a vitalidade do 

curso de economia”, diz Reitora na 



abertura da Semana de Economia da 

UESC 2013 

 

Ao dar as boas vindas aos estudantes, egressos, professores, palestrantes e 

convidados na abertura da III Semana do Economista e o III Encontro de 

Egressos da UESC, a Reitora Adélia Pinheiro parabenizou o Departamento de 

Economia pela realização do evento e falou dos avanços do curso. “Esse 

encontro representa a vitalidade do curso de economia que recentemente 

inaugurou o seu primeiro mestrado e tem três especializações funcionando”, 

salientou Adélia. 

 

O auditório Jorge Amado da Universidade ficou pequeno para a grande 

quantidade de pessoas que foram prestigiar e debater no primeiro dia do 

encontro nesta segunda-feira(19), que traz o tema geral “Desenvolvimento 

Regional e Economia Solidária”. Contando inclusive com a presença de 

estudantes oriundos de outras Universidades a exemplo da UFRB. 

 

“Esta é uma feliz oportunidade para trocarmos experiências”, pontuou a 

coordenadora do Programa de Apoio aos Egressos do Curso de Economia da 

UESC(PAECE) e diretora do Colegiado do Curso, professora Helga Passos. Já 

o coordenador do Centro Acadêmico, Vinicius Gondim, destacou as parcerias 

entre estudantes e professores na preparação dos trabalhos acadêmicos a 

serem apresentados. “Esse evento está sendo coroado com ênfase na 

colaboração mutua”, disse o dirigente. 



 

Para o coordenador Departamento de Economia professor Sócrates Gusman, a 

Semana de Economia e o Encontro de Egresso é um momento especial 

principalmente para estudantes e ex-alunos do curso. “Estamos fortalecendo 

essa atividade com a apresentação de quase 60 trabalhos e com mesas de 

debates”, garantiu. 

 

Quem também participou da abertura do evento foi o presidente do Conselho 

Regional de Economia(Corecon/BA), professor Marcelo Santos. “Estou em casa 

e o curso de Economia da UESC está de parabéns”, avaliou. Ainda fazendo 

parte da programação teve a palestra seguida de debate “Desenvolvimento 

Regional e Comercio Justo”, ministrada brilhantemente por Rosemary Gomes e 

Marco Coscione. As atividades seguem até quarta-feira(21). 

 



 

 

 


