Núcleos e Grupos de Pesquisa do Departamento de Economia e Relações Internacionais.
NOME

RESPONSÁVEIS

TELEFONE

E-MAIL

INCT/INEU – Instituto Nacional de Ciência e
Tecnologia para estudos sobre os Estados Unidos.
Atividades: O Instituto está voltado principalmente à análise das
relações exteriores do Estado norte-americano. Dada a centralidade
desse país no sistema mundial, o escopo do Instituto é bastante amplo.
Como os Estados Unidos há muito definem seus interesses em
perspectiva global, o trabalho do Instituto envolve consideração dos
regimes internacionais e dos contextos regionais em que se exerce a ação
do Estado norte-americano.

Jaime Cesar Coelho
Marcos Alves Valente
Patrícia Fonseca F. Arienti

- 3721.6508
- 3721.9789
- 3721.9483

- jaime.csear.coelho@ufsc.br
- marcosalvesvalente@gmail.com
- pffarienti@gmail.com

GESED – Grupo de Estudos em Segurança e Defesa
Atividades: Desenvolver atividades de pesquisa e extensão incluindo graduação e pós-graduação - relativas aos temas de Segurança
Internacional e Defesa Nacional.

Graciela de Conti Pagliari
Lucas Pereira Rezende

- 3721.2750
- 3721.6623

- graciela.pagliari@ufsc.br
- lucas.rezende@ufsc.br

NIEPC – Núcleo Interdisciplinar de Estudo em Gestão
da Produção e Custos.
Atividades: Desenvolver pesquisas nas áreas de gestão da produção,
custos e economia. Atividades que envolvem: pós-doutorado, doutorado,
mestrado e graduação. Também, além da pesquisa, são desenvolvidas
atividades de ensino extensão.

Fred Leite Siqueira Campos
Rolf H. Erdmann – CAD

- 3721.6623

- fred.campos@ufsc.br
- rolf.erdmann@ufsc.br

Clarissa Franzoi Dri

- 3721.9385

- clarissa.dri@ufsc.br

Iara Costa Leite
Gilson Geraldino da Silva Jr.

- 3721.9896
- 3721.6508

- iara.leite@ufsc.br
- gilson.geraldino@ufsc.br

OIRÃ – Grupo de Pesquisa e Extensão em Cooperação
Regional.
Atividades: Estudo de políticas públicas regionais na América Latina
com atividades de investigação e extensão universitária.
Relações Internacionais e Ciência Tecnologia e
Inovação
Atividades: grupo de estudos presencial com estudantes da
graduação; grupos de estudos online com estudantes de pós-graduação
de diversas universidades; projeto de pesquisa sobre acordos bilaterais
em ciência, tecnologia e inovação envolvendo o Brasil; projeto de
pesquisa sobre a cooperação internacional em Florianópolis, com ênfase
nas atividades realizadas dentro da UFSC; orientações de monografias e
dissertações voltadas para as linhas de pesquisa do grupo; organização
de mesas conjuntas em eventos acadêmicos e outros eventos; preparação
de artigos e outras publicações em coautoria; oferecimento de disciplina

SITE

www.ineu.org.br

www.ri.ufsc.br/gesed
www.facebook.com/gesedufsc

www.oira.ufsc.br
www.facebook.com/ufscoira

optativa que leva o mesmo nome do curso (Relações Internacionais e
Ciência, Tecnologia e Inovação) aos estudantes.
Linhas de pesquisa:
- Cooperação internacional em ciência, tecnologia e inovação.
- Diplomacia científica, tecnológica e da inovação.
- Geopolítica e economia política internacional da ciência, tecnologia e
Inovação.
- Internacionalização de empresas de base tecnológica
- Internacionalização de universidades
- Negociações internacionais de acordos comerciais, bilaterais e
Multilaterais.
EIRENÈ – Núcleo de Pesquisas e extensão sobre as
Organizações Internacionais e a promoção da Paz, dos
Direitos Humanos e da Integração Regional.
Atividades: I – Núcleo de Apoio aos Imigrantes e Refugiados
(NAIR/Eirenè) - O NAIR promove as seguintes atividades, em parceria
com a Pastoral do Migrante de Florianópolis: 1) Atendimento diário a
imigrantes e refugiados na sede da Pastoral do Migrante; 2) Promove
encaminhamentos nas áreas de Direito Internacional Humanitário,
Direito Diplomático e Consular e Direitos Humanos; 3) Organiza cursos
para imigrantes, refugiados, setores públicos e ONGs sobre DIH; 4)
Fomenta ações concretas destinadas à integração dos imigrantes e
refugiados na região de Florianópolis e na UFSC; 5) Atua em
instâncias destinadas a reivindicar respostas do poder público municipal;
6) implementa as ações previstas na Cátedra Sérgio Vieira de
Mello/ACNUR/ONU.
II – Grupo de Estudos
III – Seminário de Pesquisa Científica em Direito e
Relações Internacionais
IV – Cátedra Sérgio Vieira de Mello, em parceria com a
ACNUR/ONU
V – Cátedra Jean Monnet, em parceria com a União
Europeia.
VI – Simulações de Organizações Internacionais
GAPE – Grupo de Análise de Política Externa
Atividades: tem o propósito de expandir o conhecimento na área de
análise da política externa e estimular a elaboração de pesquisas por

Karine de Souza Silva

- 3721.2744

Mónica Salomón González
Daniel Ricardo castelan

- 3721.2750
- 3721.6629

- karine.silva@ufsc.br

- monica.salomon@gmail.com
- daniel.castelan@ufsc.br

www.irene.ufsc.br

www.ri.ufsc.br/gape-grupo-deanalise-de-politica-externa/

professores e alunos da graduação e a pós-graduação em Relações
Internacionais. Os membros do GAPE se reúnem periodicamente para
discutir estudos clássicos e atuais sobre política externa e suas próprias
pesquisas.
Grupo de Pesquisa de Economia Agroindustrial
Atividades: Estudos de negócios da agricultura
NECAT – Núcleo de Estudos de Economia Catarinense
Atividades: Desenvolver pesquisas e promover o estudo sobre temas
relativos ao desenvolvimento socioeconômico de Santa Catarina. Os
estudos e pesquisas se concentram em cinco grandes áreas de
conhecimento, a seguir descritas:
Formação econômica e regionalização produtiva: nesta área
concentram-se estudos e pesquisadores relativos ao processo histórico de
ocupação do território catarinense, bem como ao processo de
espacialização das atividades econômicas e da dinâmica produtiva
regional.
Dinâmicas produtivas setoriais internas e inserção externa da
economia catarinense: nesta área estarão concentrados os estudos sobre
os principais setores de atividades econômicas de Santa Catarina, além
das relações comerciais que o estado estabelece com outras unidades da
federação e com as demais nações.

Francisco Gelinski Neto

- 3721.6625

- f.gelinski@ufsc.br

Lauro Francisco Mattei

- 3721.6679

- l.mattei@ufsc.br

www.necat.ufsc.br

Wagner Leal Arienti

- 3721.6681

- wagner.arienti@ufsc.br

www.filmesdeeconomia.ufsc.br

Demografia e evolução de indicadores socioeconômicos: está área de
estudos acompanhará e analisará o movimento populacional, bem como
a evolução dos principais indicadores sociais e econômicos do estado
catarinense.
Dinâmica do mercado de trabalho e políticas públicas na área social:
nesta área concentram-se os estudos, pesquisas e análises da evolução do
mercado de trabalho catarinense, bem como das demais políticas de
atendimento às demandas sociais.
Estado e Descentralização Político-Administrativa: esta área deverá
privilegiar estudos e pesquisas voltados ao papel do Estado e à nova
forma de organização administrativa do mesmo a partir do início do
Século XXI.
Grupo Filmes de Economia
Atividades: Recomendações de filmes interessantes e organização de
palestras sobre a relação da temática do filme com as disciplinas do
curso de Economia.

NEITEC – Núcleo de Economia Industrial e da
Tecnologia.
Atividades: Pesquisa sobre a relação da tecnologia em
desenvolvimento empresarial

Silvio Antônio Ferraz Cário

- 3721.9668

- fecario@yahoo.com.br

GINT – Grupo de Pesquisa em Economia e Finanças
Internacionais.
Atividades: Pesquisa na área de economia e finanças internacionais.

Fernando Seabra

- 3721.6624

- f.seabra@ufsc.br

Armando de Melo Lisboa
Wagner Leal Arienti

- 3721.6657
- 3721.6681

- amelolisboa@gmail.com
- wagner.arienti@ufsc.br

Helton Ricardo Ouriques
Pedro Antônio Vieira

- 3721.6627

- gpepsm@ufsc.br

NESOL – Núcleo de Estudos e Práticas em
Socioeconomia Solidária.
Atividades: Pesquisa em socioeconomia solidária e desenvolvimento
local
GPEPSM – Grupo de Pesquisa em Economia Política
dos Sistemas-mundo.
Atividades: Realizar estudos e pesquisas da realidade mundial,
regional e local adotando como perspectiva de análise a Economia
Política dos Sistemas-Mundo.

www.gpepsm.ufsc.br

