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VI SEMANA DE ESTUDOS EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL (VI SEDER) 

(13 a 16 de agosto de 2019) 
 

        2ª CIRCULAR 

O Departamento de Economia do Campus Avançado “Profª. Maria Elisa de Albuquerque 
Maia” (CAMEAM/ UERN), através dos seus Grupos de Pesquisa - Grupo de Estudos e Pesquisas 
em Economia, Cultura e Território (GEPECT) e Núcleo de Estudos em Economia Política do 
Desenvolvimento (NEEPOD) - com o propósito de intensificar o intercâmbio entre professores, 
alunos e pesquisadores na área de Economia e demais áreas afins, realizará, no período de 13 a 16 
de agosto de 2019, a VI SEMANA DE ESTUDOS EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL (VI 
SEDER).  

O evento constará de conferências, mesas redondas, sessões de comunicação oral, minicursos 
e atividades artístico-culturais. Com o tema “Desenvolvimento Regional e Política Econômica 
Nacional”, tem como objetivo viabilizar a discussão acerca do desenvolvimento regional e 
nacional, propondo uma agenda de debates que contribua para o conhecimento da realidade e 
proposição de políticas que deem respostas aos problemas regionais/locais, bem como divulgar a 
produção acadêmico-científica dos participantes.   

Por meio desta 2ª Circular, a Coordenação do evento divulga orientações gerais acerca das 
inscrições, a relação dos Grupos de Trabalho (GTs) e de Minicursos aprovados, e convida os 
colegas professores a enviarem propostas de mesas redondas, conforme formulário para 
submissão de mesa-redonda (anexo 1). 

I – Orientações Gerais 
 

As inscrições poderão ser efetuadas a partir do dia 10 de junho de 2019, observando-se os 
prazos estabelecidos para cada atividade, e mediante o pagamento das respectivas taxas conforme a 
categoria e a modalidade de participação no evento, descritos no Quadro 01, abaixo.  
 
QUADRO 01: Taxas de inscrição por categorias de participantes – (para as inscrições 
efetuadas entre 10 de junho a 10 de julho de 2019). 

Categorias 
Com apresentação de 

trabalhos 
Sem apresentação de 

trabalhos 
Professores Universitários R$ 50,00 R$ 50,00 
Alunos de Pós-Graduação  R$ 40,00 R$ 30,00 
Técnicos Administrativos (UERN) R$ 30,00 R$ 30,00 
Demais profissionais R$ 40,00 R$ 30,00 
Alunos de graduação  R$ 30,00 R$ 20,00 

 

1.1 - A inscrição será efetivada apenas após o pagamento da taxa referente à categoria escolhida, na 
seguinte conta: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 1109-6, CONTA POUPANÇA 32886-3, 
VARIAÇÃO 81, em nome de FLORENCIO DE QUEIROZ FILHO.  



1.2 - A inscrição no evento, seja com apresentação de trabalho, seja na condição de ouvinte, dará 
direito ao participante se inscrever, gratuitamente, em 01 (um) minicurso. Caso o participante opte 
por fazer um segundo minicurso, será cobrado o valor de R$10,00.  

1.3 – No formulário de inscrição do participante (anexo 2), deverá ser informado a opção de 2 
minicursos para, caso se esgotem as vagas na opção 1, o participante será efetivado na opção 2 de 
minicurso. 

1.4 - Fará jus ao certificado do evento – no total de 20 horas/ aulas – o participante que tiver 
presença em pelo menos 75% das atividades realizadas. Outro certificado será o de participação em 
minicurso, com a respectiva carga horária.   

1.5 - Alunos de graduação e de pós-graduação deverão, ao se inscreverem no evento, comprovar sua 
condição estudantil, mediante anexação de documento de vinculação institucional. 

1.6 - Para as inscrições com apresentação de trabalhos, os trabalhos completos, com a 
devida indicação do GT e normas para envio dos trabalhos (constante nesta circular), 
deverão ser enviados para o e-mail: seder.dec@gmail.com, junto com o 
formulário de inscrição e o comprovante de pagamento. Os resultados dos 
trabalhos aceitos serão divulgados pela Comissão da VI SEDER, em data fornecida 
através da Terceira Circular. Os trabalhos aceitos serão apresentados oralmente e 
publicados on-line, com ISBN. 

1.7 - No caso de inscrição com apresentação de trabalhos, o inscrito pode submeter até 03 trabalhos 
como autor ou coautor. Não se deve confundir orientador com autor ou coautor, o que implica 
considerar que, caso o inscrito opte por mencionar o nome do orientador de seu trabalho, que o faça 
em nota de rodapé.  

1.8 - Nos trabalhos em coautoria, cada autor, individualmente, deverá efetuar a sua inscrição e 
pagar a respectiva taxa, como condição para recebimento de certificado de apresentação e de 
publicação do artigo nos anais do evento.  

1.9 - Cada trabalho poderá conter, no máximo, 4 autores.   

1.10 - As seções de apresentação de trabalhos serão realizadas nas dependências do CAMEAM. O 
tempo destinado a cada apresentação oral será de 15 minutos (a depender do total de trabalhos 
inscritos no GT), seguido de debate ao final das apresentações. 

1.11 - A organização do evento se responsabilizará apenas pela disponibilização de projetores de 
multimídia por ocasião das seções de apresentação dos trabalhos.  

1.12 - Os trabalhos aceitos para apresentação serão publicados nos anais do evento conforme forem 
enviados para avaliação, sendo, portanto, de inteira responsabilidade dos autores a revisão textual e 
técnica, bem como a adequação às normas do acordo ortográfico vigente.  

 

II - Da relação de GT’s 
 
2.1 - Os GTs aprovados, com as respectivas ementas e coordenadores, conforme relação abaixo: 
 
GT-01: TERRITÓRIO, PLANEJAMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS: PERSPECTIVAS 
DE DESENVOLVIMENTO PARA O CAMPO. 
Ementa: O presente Grupo de Trabalho tem como objetivo discutir pesquisas que analisem o papel 
do Estado na definição de políticas públicas para o meio rural; Impactos das políticas públicas para 
o desenvolvimento do espaço agrário; A política na construção das políticas públicas no campo; 
Construção de políticas públicas para o meio rural em diferentes escalas. 



Coordenadores: Prof. Dr. Cícero Nilton Moreira da Silva (CGE/PPGE/PLANDITES/UERN) 
Prof. Me. Stênio Maia Estevam (PLANDITES/UERN) 
Profa. Me. Alcimária Fernandes da Silva (PLANDITES/UERN) 
 
GT-02: INFORMALIDADE, DESEMPREGO E POLÍTICA FISCAL – INVESTIGAÇÃO 
DO COMPORTAMENTO DA ECONOMIA BRASILEIRA. 
Ementa: Os efeitos das decisões de política fiscal encontram-se no debate econômico e político da 
maioria das economias ao redor do mundo. Não obstante, a atuação da política fiscal, como 
instrumento de estímulo econômico em momentos de crise econômica, é um debate ativo sobre 
política fiscal, dívida pública e os efeitos dos multiplicadores fiscais. 
De forma geral, o objetivo do GT é discutir como e de que maneira a política fiscal tem contribuído 
para o comportamento recente do setor informal no Brasil. Portanto, busca-se expor alguns estudos 
sobre o papel do desemprego e sua contribuição para o aumento da informalidade no País. 
Coordenadores: Prof. Me. Thiago Geovane Pereira Gomes (DEC/CAMEAM/UERN). 
Prof. Dr. Rodolfo Herald da Costa Campos (DEC/CAMEAM/UERN). 
 
GT-03: FORMAÇÃO ECONÔMICA DO ALTO OESTE POTIGUAR. 
Ementa: O processo de Formação Econômica do Alto Oeste Potiguar. Dinâmicas territoriais do/no 
Alto Oeste Potiguar. Papel das cidades pequenas no Alto Oeste Potiguar. Políticas Públicas e seus 
rebatimentos no Alto Oeste Potiguar. Conflitos e interações no rural e no urbano no Alto Oeste 
Potiguar. Estudos de casos sobre as condições socioeconômicas nos municípios do Alto Oeste 
Potiguar. 
Coordenador: Prof. Me. Boanerges de Freitas Barreto Filho (DEC/CAMEAM/UERN). 
 
GT-04: DESIGUALDADE SOCIAL, PLANEJAMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS. 
Ementa: O GT tem como objetivo discutir pesquisas que analisem as condições de desigualdade 
social e práticas de planejamento, acompanhamento e avaliações de políticas públicas, a saber: I) 
Políticas de desenvolvimento regionais; II) Participação social, atores sociais e institucionais na 
gestão e formulação de políticas públicas; III) concepções de políticas públicas; IV) políticas 
públicas em suas diversas dimensões. 
Coordenador: Prof. Me. Florencio de Queiroz Filho (DEC/CAMEAM/UERN) 
 
GT-05: DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO.  
Ementa: O GT se propõe a discutir trabalhos que abordem a problemática regional-urbano, em suas 
múltiplas escalas, dentro das seguintes temáticas: A questão regional no Brasil e o contexto atual do 
desenvolvimento do país; Desenvolvimento e políticas regionais; A territorialidade das políticas 
públicas em geral; Dinâmica econômica e mercado de trabalho; Planejamento regional e urbano; 
Novas centralidades em áreas urbanas e não-metropolitanas; O papel das cidades médias e 
intermédias no semiárido; Dinâmicas recentes das economias regionais. 
Coordenador: Prof. Dr. Ronie Cleber de Souza (DEC/CAMEAM/UERN). 
 
GT-06: ECONOMIA BRASILEIRA, TEORIA ECONÔMICA E ÁREAS AFINS. 
Ementa: O GT se propõe a receber trabalhos que versem sobre Economia brasileira e de Teoria 
Econômica, em geral, além de áreas afins da Economia. 
Coordenadores: Prof. Dr. Ronie Cléber de Souza (DEC/CAMEAM/UERN). 
Prof. Dr. Miguel Henrique da Cunha Filho (DEC/CAMEAM/UERN). 
 
 
 
III - Da relação de Minicursos  
 
3.1 - Os minicursos aprovados, com as respectivas ementas, ministrante(s) e carga horária, 
conforme relação abaixo: 



Minicurso 01: O PARADIGMA TERRITORIAL NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO. 
Ministrante: Profa. Dra. Larissa da Silva Ferreira Alves (PLANDITES/ UERN). 
EMENTA: Território e região enquanto categorias do planejamento espacial; Paradigmas 
científicos e o conceito de território; Gestão estratégica à gestão territorial; Planejamento e 
ordenamento territorial. 
Carga Horária: 08 horas/ aula. Vagas: 30 (trinta)                     Turno: Matutino  
 
Minicurso 02: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA O DESENVOLVIMENTO 
RURAL SUSTENTÁVEL. 
Ministrantes: Prof. Me. Stênio Maia Estevam; e Profa. Me. Alcimária Fernandes da Silva. 
EMENTA: Território: modo de pensar e usar; Desenvolvimento Rural: aspectos históricos e 
conceituais; O histórico da questão ambiental no Brasil; Políticas Públicas para o Desenvolvimento 
Rural Sustentável; A importância do planejamento estratégico e da participação social na 
elaboração de políticas públicas; Métodos e Técnicas de planejamento para o Desenvolvimento 
Rural sustentável. 
Carga Horária: 08 horas/ aula.         Vagas: 25 (vinte e cinco)       Turno: Noturno.   
 
Minicurso 03: INTRODUÇÃO ÀS PRINCIPAIS CATEGORIAS D’O CAPITAL. 
Ministrante: Prof. Dr. Ronie Cléber de Souza (DEC/CAMEAM/UERN); Mstnd. Jackson Rayron 
Monteiro (PLANDITES/UERN). 
EMENTA: Os pilares do método de Marx; Mercadoria; Trabalho; Valor; Capital Mais-valia (mais-
valia absoluta, mais-valia relativa e mais-extra); as metamorfoses do capital e seu ciclo; a rotação 
do capital; a transformação da mais-valia e da taxa de mais-valia em taxa de lucro; transformação 
de lucro em lucro médio; lei da queda da taxa de lucro; capital fictício. 
Carga Horária: 08 horas/ aula.        Vagas: 30 (trinta)                      Turno: Noturno.  
 
Minicurso 04: INTRODUÇÃO À ECONOMIA POLÍTICA DA URBANIZAÇÃO. 
Ministrante: Mstnd. Jackson Rayron Monteiro (PLANDITES/UERN). 
EMENTA: O minicurso fita debater: a gênese dos conceitos de ‘Economia Política’ e 
‘Urbanização’; a organização das cidades dentro de cada modo de produção (escravidão servil, 
Feudalismo, Capitalismo e Socialismo Real); a relação entre a Economia Política e o 
desenvolvimento das Cidades; a experiência urbana na América Latina; a 
industrialização/urbanização brasileira e a relação Estado/Mercado na construção dos espaços 
urbanos.  
Carga Horária: 08 horas/ aula.     Vagas: 30 (trinta)                       Turno: Matutino.  
 
Minicurso 05: ANÁLISE DE REGRESSÃO LINEAR COM O SOFTWARE GRETL 
Ministrantes: Prof. Me. Thiago Geovane Pereira Gomes (DEC/CAMEAM/UERN); Prof. Dr.  
Rodolfo Herald da Costa Campos (DEC/CAMEAM/UERN). 
EMENTA: Introdução à Econometria. Introdução ao Gretl: instalação do pacote, importação e 
entrada de dados e análise dos dados. Modelo Clássico de Regressão Linear. Análise de Regressão: 
estimação e inferência. Violações às hipóteses do modelo clássico de regressão: Multicolinearidade, 
Heterocedasticidade e Autocorrelação. Modelagem econométrica: formas funcionais, especificação 
do modelo e diagnósticos. 
Carga Horária: 06 horas/ aula.   Vagas: 20 (vinte) *                 Turno: A definir.  
 
Minicurso 06: INTRODUÇÃO AO USO DO LATEX 
Ministrante: Vagner dos Santos Torres 
EMENTA: Introdução ao sistema de edição de textos científicos LATEX: elaboração de texto em 
estrutura de artigo científico: ambiente de tabelas, equações e bibliografia; preparação de 
slides/beamer para apresentação de trabalhos científicos. 
Carga Horária: 08 horas/ aula.     Vagas: 20 (vinte) *                Turno: A definir. 
 



Minicurso 07: INTRODUÇÃO À MATEMÁTICA FINANCEIRA. 
Ministrante: Prof. Me. Florencio de Queiroz Filho (DEC/CAMEAM/UERN); Discente: Aroldo de 
Freitas Júnior. 
EMENTA: juros simples e montante; descontos; juros compostos e montantes; equivalência de 
capitais; anuidades e empréstimos. 
Carga Horária: 08 horas/ aula.    Vagas: 30 (trinta)                  Turno: Noturno.  
 
 
 
IV - Da submissão de mesas-redondas  
 

4.1. A coordenação do evento convida os colegas professores a enviarem proposta de mesas-
redondas para comporem a programação, conforme a seguinte orientação: 

4.1.1. Cada mesa-redonda deve ser composta por 2 ou 3 debatedores e um mediador.  

4.1.2 A proposta deverá conter: tema, coordenador(a); debatedores(as), ementa, título das falas de 
cada debatedor (a) e previsão de recursos tecnológicos a serem utilizados. 

4.1.3. As propostas deverão ser enviadas no formato do formulário (anexo 1), até 28 de junho de 
2019, para o e-mail seder.dec@gmail.com  

 
 
 
 
 
 

Pau dos Ferros/RN, 07 de junho de 2019 
 Coordenação Geral da VI SEDER 

 
 

 
 
 



NORMAS PARA ENVIO DOS TRABALHOS 
 

 
Idioma: 

• Serão aceitos trabalhos apenas no idioma Português. 

 
Tipo de arquivo: 

• Formato Word (doc). 

 
Configuração das páginas (incluindo o resumo): 

• Tamanho do papel: A4 (29,7cm x 21 cm). 

• Margens superior, inferior, esquerda e direita: 2 cm 

 
Configuração de texto: 

• Fonte Times New Roman, tamanho 12, parágrafo 1,25 cm, justificado. 

• Espaçamento entre linhas: 1,5 cm (exceto em citações diretas). 

• Número de páginas: mínimo de 12 (dez), máximo de 20 (vinte), incluindo todos os 

elementos (tabelas, ilustrações, etc. e referências finais). 

 
Conteúdo da primeira página:  
 

• Título do trabalho centralizado em letra maiúscula e em negrito 

• Nome completo do(s) autor(es) abaixo e alinhado à direita do título, com qualificação e 

endereço eletrônico em nota de rodapé 

• Resumo do trabalho contendo entre 100 e 200 palavras, em um único parágrafo, justificado, 

fonte Times New Roman 12, normal, espaçamento entre linhas simples, no idioma 

português e contendo no mínimo 03 (três) e no máximo 05 (cinco) palavras-chave em ordem 

alfabética. 

 

Regras para as referências e citações:  

• As referências devem seguir obrigatoriamente as normas estabelecidas pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), NBR 6023/ 2018. 

• As citações devem seguir a NBR 10520/ 2002, com as chamadas no sistema Autor-data. Ex: 

(MONTEIRO, 2019, p. 69).  

 
 
 



 
ANEXO 1 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN 
CAMPUS AVANÇADO “PROFª. MARIA ELISA DE A. MAIA” – CAMEAM 

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA - DEC 
VI SEMANA DE ESTUDOS EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL  

De 13 a 16 de agosto de 2019 
Pau dos Ferros-RN  

 
 
 

FORMULÁRIO PARA SUBMISSSÃO DE MESA-REDONDA 
 
 

Título:  
 
Ementa: (entre 3 e 7 linhas) 
 
 
 
 
Debatedores e título das falas: 
 
 
 

 
 

Previsão de recursos tecnológicos a serem utilizados: 
 
 
 

 
 
 
 
 

____________________________________ 
Nome do(a) proponente 

 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 2 
 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN 
CAMPUS AVANÇADO “PROFª. MARIA ELISA DE A. MAIA” – CAMEAM 

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA - DEC 
VI SEMANA DE ESTUDOS EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL  

De 13 a 16 de agosto de 2019 
Pau dos Ferros-RN  

 
 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DO PARTICIPANTE 
 
 

DADOS PESSOAIS 

Nome completo:  

Tel. Celular:  
E-mail: 
Profissão:  
Instituição/Empresa: 
Estudante de graduação ou pós:  Sim (     )      Não (     )       
Caso seja estudante: Curso:                                           Período: 
ENDEREÇO PARA CONTATO: 
Endereço: 
Cidade:                                                  UF:                                      CEP:  
CATEGORIA DA INSCRIÇÃO 
Inscrição COM Trabalho (    )                                           Inscrição SEM Trabalho  (     ) 
DADOS DO TRABALHO (somente para a categoria de inscrição COM trabalho) 
Título do Trabalho:  

 
Grupo de Trabalho (GT):  
 
Autor(es):  

 

OPÇÃO DE MINICURSO: 
Opção 1: 
 
 
Opção 2: 
 
 

 


