CEPES em 2020: Pesquisas, extensão, publicações etc.
Técnicos de nível superior: 15 pesquisadoras(es).
Assistentes de pesquisa - nível médio: 8 assistentes.

Com sua equipe de servidoras(es), entre pesquisadores e assistentes em pesquisa, consolidando
parcerias com docentes e alunos do IERI e de outras unidades acadêmicas, o CEPES produziu
pesquisas e estudos, o que possibilitou disponibilizar diversas publicações e realizar várias
atividades de extensão.
Veja nossos números:
BOLETINS PUBLICADOS: 31 boletins.
•
•
•
•

Boletins de Preços (IPC-CEPES e Cesta Básica - Salário-Mínimo Necessário - mensal): 12
boletins IPC-CEPES e 12 boletins CBA/SMN, total de 24 boletins.
Boletins de Emprego de Uberlândia (quadrimestral): 03 boletins.
Boletins de Comércio Exterior (quadrimestral): 02 boletins.
Boletins de Dados Populacionais (anual): 02 boletins.

OUTRAS PESQUISAS E PUBLICAÇÕES: 25 publicações.
Painel de Informações Municipais – Uberlândia 2020
Ranking Municipal do Saneamento 2020
Cesta Comparativa de Preços: cesta de Natal
Guia Metodológico Novo Caged
Informativos (mensais) (12 informativos)
Notas Informativas: Análise Demográfica, Mercado de Trabalho e sobre Saneamento/Saúde
Nota Técnica Empresas em Uberlândia
Textos para Discussão (1 texto em Finanças e 2 textos sobre Mercado de Trabalho)
OUTRAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO E ACADÊMICAS: mais de 50 atividades.
Webnários: 20 seminários virtuais sobre os estudos e pesquisas
Vídeos de divulgação: 3 vídeos sobre Preços e Mercado de Trabalho
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 este dificílimo ano de 2020, a Equipe do CEPES/IERI agradece todo o apoio recebido
no âmbito da UFU e, também, de diversas instituições, empresas, organizações, órgãos púbicos
e pessoas, sem os quais seria impossível a realização do que foi exposto acima, e se mantém à
disposição para o atendimento de toda a comunidade em suas linhas de pesquisas e extensão.
Que 2021 seja um ano de retomada, em que, após a vacinação de todas(os), a pandemia pela
Covid-19 seja controlada e possamos nos encontrar, pessoalmente, nos campi de nossa
Universidade Federal de Uberlândia.

