
IX Seminário de Jovens Pesquisadores em Economia e Desenvolvimento

A Comissão Organizadora do IX Seminário de Jovens Pesquisadores em Economia e Desenvolvimento informa a relação de trabalhos

aprovados para apresentação durante os dois dias do evento. Em breve divulgaremos a ordem de apresentação dos trabalhos e a programação

completa do evento. Acompanhe as notícias nas redes sociais e no site do PPGE&D  da UFSM.
Linha de
Pesquisa

Pesquisadores responsáveis
pela submissão Trabalhos aprovados

1
Adelqui Luca Possamai A transação como instrumento de análise de mudança institucional em John Rogers Commons

1 Barbara Silveira Rocha Paradiplomacia e o desenvolvimento da economia criativa

1
Daniel César Stumm Volume e proporção da produção acadêmica da concorrência em preços frente à concorrência em

qualidade das mercadorias
1 Mateus Portella Alvez Rodriguez Desenvolvimento econômico e as dinâmicas do trabalho criativo
1 Soraia Moh’d Khalil Salameh Empresas familiares e o dilema da sucessão geracional

1
Jessika Kelly Jeremias Silva Como entender a indústria de defesa do Brasil a partir de Schumpeter e neo-schumpeterianos?

2
Eduardo Godinho A participação do agronegócio no PIB brasileiro no último quarto de século

2
Eduardo Godinho Re (discutindo) o plano real: do processo inflacionário brasileiro à viabilização através dos ajustes

nas políticas cambial e monetária e suas implicações sócio-econômicas

2
Gabriel Bonora Huppes Evolução da fragilidade financeira externa no Brasil durante a década de 1990: algumas

considerações a partir de Hyman Minsky

3
Aliki Karagrigoriou Galanos Pobreza extrema no Brasil: uma análise das variáveis que influenciam o índice no período de 1995

a 2020.
3 Amanda Santana Rodrigues Desenvolvimento sustentável em comunidades quilombolas e indígenas
3 Anisme Assis Mapeamento da economia criativa em Santa Maria (rs)

3
Alcenir João Ribas Garlet Empreendedorismo social e a experiência do brique da Vila Belga (Santa Maria-RS)

3
Caroline do Nascimento Moraes Economia criativa, redes de colaboração e desenvolvimento cultural: o caso do Brique da Vila Belga

em Santa Maria (RS)



3
Cássio Kiliano Müller Análise dos custos de produção e precificação de produtos agrícolas das famílias agricultoras da

Feira Ana Primavesi

3
Daniel Corrêa de França A pobreza no norte do Brasil no período de 2016 a 2019: uma aplicação de indicador

multidimensional

3
Dieison Lenon Casagrande Tecnologias sociais e renda: evidências do programa cisternas ˆ segunda água no Brasil  ́

3
Eduarda Lopes Porto Dinâmica de criação e extinção de empresas durante a pandemia de covid-19: um estudo

exploratório das microempresas de Santa Maria/RS

3
Felipe Trindade Fiorini A indústria 4.0 e seus reflexos na precarização do trabalho no Brasil

3
Guilherme Schneider Bortoli O enfrentamento à pobreza através de uma política redistributiva em Santa Maria-RS: uma análise

do auxílio inclusivo municipal

3
Hiran Júlio da Fonseca Lobo Os impactos dos programas emergenciais de transferência de renda na economia Paraense.

3
Jaqueline Gomes Pereira Análise das especificidades e evolução da educação profissional tecnológica no Brasil e Rio Grande

do Sul

3
Jéssica Antunes de Oliveira Análise espacial do índice de violência escolar dos municípios brasileiros

3
Jéssica Antunes de Oliveira Análise espacial da qualidade da educação pública no Brasil em 2011 e 2021

3 Luise Rodrigues Antunes A face frágil: feminização da pobreza

3
Mitali Daian Alves Maciel Desenvolvimento sustentável e agricultura familiar agroecológica em Santana do Livramento/RS

3
Thiago Santos da Silva Relação entre produção de alimentos, população urbana, IDH e desmatamento na América do Sul:

uma análise econométrica

3
Vinícius Ismael Korte O problema da insegurança alimentar no contexto da pandemia de Covid-19 no Brasil: uma análise

do retrato atual
Linha temática:
Linha 1: Dinâmica Econômica, Instituições e Desenvolvimento (DEID)
Linha 2: Relações Econômicas Internacionais
Linha 3: Economia Social, Desigualdade e Desenvolvimento Sustentável


