CEPES em números
Centro de Estudos, Pesquisas e Projetos Econômico-sociais

Pesquisa, extensão, publicações etc.

Gestão junho/2019-maio/2021
Bianualmente, o Cepes, órgão de pesquisa e extensão do Instituto de Economia e Relações
Internacionais da UFU, experimenta uma nova gestão para a coordenação de suas atividades.
Neste último biênio, 2019-2021, a coordenação do centro contou com o relevante apoio de uma
gerência de pesquisa, que também colaborou intensamente para a realização de diversas
atividades de extensão.
Neste contexto de pandemia provocada pelo novo Coronavírus, o que levou à grave crise
sanitária provocada pela doença da Covid-19, a coordenação do Cepes realizou, de maneira
inédita, a maior parte de suas atividades em caráter remoto, utilizando-se das tecnologias de
informação e computacional, tendo em vista que, desde março de 2020, toda a equipe de
servidoras(es) foi afastada do Campus Santa Mônica, local da sede, com vista à sua segurança e
proteção contra a elevada contaminação entre pessoas, observada no período.
Com sua equipe de pesquisadoras(es), servidoras(es) e alunas(os), composta por quinze
pesquisadores técnicos em nível superior - Economistas, Tecnologia da Informação - e oito
assistentes de pesquisa, além de 15 discentes (2 estagiárias e 13 alunas(os) em iniciação
científica voluntária), o Cepes consolidou parcerias com docentes do IERI e de outras unidades
acadêmicas, produzindo diversas pesquisas e estudos e disponibilizando publicações, séries
históricas, tabulações especiais, realizando, também, dezenas de atividades de extensão.
Toda a produção científica do Cepes encontra-se disponível, gratuitamente, nos seguintes
endereços eletrônicos:
Site do CEPES: http://www.ieri.ufu.br/cepes
Site do IERI: http://www.ieri.ufu.br/
Canal do IERI: https://www.youtube.com/channel/UCFLc_S_wtp-9T61VEwbhMRw
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Veja, em números, os resultados de pesquisas no período 2019-2021:
BOLETINS PUBLICADOS: 61 (sessenta e um) boletins.
•
•
•
•

Comércio Exterior (quadrimestral):
Emprego de Uberlândia (quadrimestral):
População – dados populacionais (anual):
Preços – IPC/CEPES e Cesta Básica (mensal):

05 boletins.
06 boletins.
02 boletins.
48 boletins.

OUTRAS PUBLICAÇÕES: 47 (quarenta e sete) publicações.
• Informativo Cepes (mensal): 24 informativos.
• Índice de Preços ao Consumidor (IPC/CEPES): 40 anos de história.
• Mulher no Município de Uberlândia-MG (A): Trabalho, Educação e Demografia, v. 2/3: O
acesso à educação das mulheres no município de Uberlândia/MG.
• Mulher no Município de Uberlândia-MG (A): Trabalho, Educação e Demografia, v. 3/3:
Análise demográfica por sexo e outras variáveis para os municípios que integram a Região
Geográfica Intermediária de Uberlândia.
• Mulheres: Trabalho, Representação Política e Democracia.
• Nota Informativa: 3 (três) sobre Análise Demográfica, 2 (duas) Mercado de Trabalho e
Emprego, e 2 (duas) sobre Saneamento e Saúde.
• Nota Técnica sobre Empresas em Uberlândia
• Nota/Guia Metodológico: 1 (um) por linha de pesquisa – Mercado de Trabalho e Preços.
• Painel de Informações Municipais – Uberlândia, edições 2019 e 2020
• Pesquisa Comparativa de Preços em Uberlândia-MG - Listas de Produtos da Ceia de Natal
- Dezembro de 2019 e 2020 (duas listas).
• Ranking Municipal do Saneamento 2020.
• Texto para Discussão: 1 (um) por linha de pesquisa – Finanças, Mercado de Trabalho e
Saneamento.
• Trabalho do Futuro ou Futuro do Trabalho?
ATIVIDADES ACADÊMICAS E DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: 150 atividades (estimativa).
• Webnários: 27 (vinte e sete) seminários virtuais sobre os estudos e pesquisas.
• Vídeos de divulgação: 8 (oito) vídeos sobre Preços e Mercado de Trabalho e Emprego.
• Diversas lives com unidades acadêmicas da UFU e outros canais na Internet.
• Entrevistas em diversos meios de comunicação em Uberlândia e região.
• Atendimentos diversos para consultorias, atualizações de valores, tabulações especiais.
• Artigos publicados em Anais, livros e revistas.
Ao concluir a Gestão 2019-2021, agradecemos a Equipe do CEPES/IERI, assim como todo o
apoio recebido no âmbito da UFU e, também, de diversas instituições, empresas, organizações,
órgãos públicos e pessoas, sem o qual seria impossível a realização do que foi exposto acima.
Certamente o Cepes se manterá com a firme disposição de atendimento e interação com toda a
comunidade regional, por meio de suas linhas de pesquisas e de extensão.
Campus Santa Mônica, Uberlândia, Minas Gerais, 31 de maio de 2021.
Luiz Bertolucci Jr. (coordenador) e Ester William Ferreira (Gerente de Pesquisa).
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