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Economia como ciência é o tema do evento realizado no Campus do Mucuri

  

"Economia como ciência". Esse é o tema da Semana Acadêmica do Curso de Ciências
Econômicas que começa nesta quarta-feira (27/11) e vai até a sexta-feira (29/11) no Campus
do Mucuri. Palestras, minicursos e apresentações culturais estão na programação da semana .
O evento é aberto para a participação de toda a comunidade acadêmica, especialmente os
alunos de Ciências Econômicas. Para participar das atividades é preciso fazer inscrição 
aqui
até as 18h desta quarta-feira (27/11). A semana é realizada pelo Centro Acadêmico (CA) do
curso, CA Celso Furtado, em parceria com o Departamento de Ciências Econômicas.

  

O principal objetivo do evento é estimular, especialmente os alunos, a participarem de
discussões críticas, articulando o conteúdo curricular com as temáticas do cenário econômico
atual. A coordenadora do evento, professora Vanessa Jurgenfeld, que também é coordenadora
do curso de Ciências Econômicas, ressalta que “é importante que a universidade seja
protagonista dos debates essenciais sobre a nossa realidade. E a 2ª Semana Acadêmica do
curso de Ciências Econômicas, uma iniciativa do Centro Acadêmico Celso Furtado e que conta
com apoio de vários professores, contribui nesse sentido”.

  

A professora explica que “serão três dias de importantes discussões. O evento contará com
professores da UFVJM e com dois professores da Universidade Federal do Espírito Santo
(UFES), Mauricio Sabadini e Henrique Braga. Sabadini atualmente é presidente da Sociedade
Brasileira de Economia Política (SEP) e Braga é coordenador do curso de Ciências
Econômicas da UFES. Esses professores não só participarão dos debates no auditório central,
mas também ministrarão minicursos com temas instigantes na tarde desta quinta-feira (28/11):
"Especulação financeira e capitalismo contemporâneo – conteúdo e forma"; e "Neoliberalismo:
para além da política econômica”.

  

Veja a programação completa do evento:

    
    -  Dia 27-11-2019 (quarta-feira)     
    -  Auditório central do Campus do Mucuri  

    
    -  18h30  - Evento cultural: Peça teatral Ciranda - Grupo Arte com Ciência  
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http://portal.ufvjm.edu.br/agendas/eventos/2019/documentos/cartazminicurso.pdf
https://www.cevibra.com.br/eventos/ii-semana-academica-do-curso-de-ciencias-economicas
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    -  19h30 - Palestra: "Economia em crise ou crise da economia"?  

  

- Profª. Janaína Elisa Patti de Faria - UFVJM

  

- Prof. Márcio Paschoino Lupatini - UFVJM

  

- Prof. Mauricio de Souza Sabadini - UFES

  

Mediação: Bruna Gouvêa - UFVJM

    
    -  Dia 28-11-2019 (quinta-feira)  
    -  Minicursos  
    -  1) "Neoliberalismo: para além da política econômica" (Prof. Dr. Henrique Pereira Braga -
UFES)  - Sala 106, prédio de sala de aulas, das 13h30 às 15h30   
    -  2) "Especulação financeira e capitalismo contemporâneo - conteúdo e forma" (Prof. Dr.
Mauricio de Souza Sabadini- UFES) - Sala 106, prédio de sala de aulas, das 16h às 18h   
    -  19h - Palestra: A perspectiva histórica e a problemática atual do subdesenvolvimento
brasileiro         
    -  Auditório central do Campus do Mucuri  

    

  

- Prof. Acson Gusmão - UFVJM

  

- Prof.Henrique Braga - UFES

  

- Profª. Vanessa Follmann Jurgenfeld - UFVJM

  

Mediação: Artenise Gomes - UFVJM
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Dia 29-11-2019 (sexta-feira)

    
    -  19h - Palestra: A atuação do economista na contemporaneidade         
    -  Auditório central do Campus do Mucuri  

    

  

- Profª. Nathalia Sbarai - UFVJM

  

- Prof. Rodrigo Chamilete - UFVJM

  

- Prof. Michel Cândido - UFVJM

  

Mediação: Matheus Matos - UFVJM

  

  

Saiba mais sobre a Semana Acadêmica de Ciências Econômicas no site do evento .
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https://www.cevibra.com.br/eventos/ii-semana-academica-do-curso-de-ciencias-economicas

