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3ª CIRCULAR 
 
Nesta terceira circular, informamos que o XVI Encontro de Economia Catarinense: 
Desafios do Desenvolvimento - Reconstrução e Retomada em Santa Catarina e no Brasil, 
que será realizado entre os dias 11 e 12 de maio de 2023, teve o prazo de submissão de 
trabalhos prorrogado até 20 de março de 2023. Confira o cronograma e detalhamento abaixo. 
 
1 - Local e modo de realização do evento: 
 
O evento será realizado, exclusivamente, de modo presencial, na cidade de Blumenau-SC, 
nas dependências da Fundação Universidade Regional de Blumenau – FURB. 
 
2 – Plataforma de inscrições e submissão de trabalhos: 
 
A plataforma digital para inscrição e submissão de trabalhos está disponível na seguinte URL: 
https://doity.com.br/xvieec. 
Na página de inscrição do evento estão disponíveis informações sobre a programação 
preliminar, palestrantes e normas de submissão, entre outras. 
Será possível submeter trabalhos nas modalidades de Resumos e Trabalhos Completos. A 
produção será submetida à Comissão Científica, conforme as áreas temáticas definidas pela 
organização do evento. 
As informações relativas ao XVI EEC, bem como documentos produzidos pela comissão 
organizadora, serão disponibilizadas no site da APEC: https://apec.pro.br/Encontro/xvi-eec  
 
3 – Cronograma atualizado: 
 
Abaixo o cronograma geral do XVI Encontro de Economia Catarinense: 
 
 



 

 

XVI Encontro de Economia Catarinense: Desafios do Desenvolvimento - 
Reconstrução e Retomada em Santa Catarina e no Brasil: 

Submissão de trabalhos (resumos e textos 
completos) 

Até 20 de março de 2023 

Divulgação dos trabalhos aceitos  Abril de 2023 

Divulgação da programação das sessões 
ordinárias  

Abril de 2023 

Evento  11 e 12 de maio de 2023 

 
4 – Comissão científica: 
 
A comissão científica de avaliação dos trabalhos completos será composta por pelo menos 
dois pesquisadores com ampla experiência e conhecimento em cada uma das áreas 
indicadas: 
• Área 1: Desenvolvimento e sustentabilidade socioambiental 
• Área 2: Gestão e economia do setor público 
• Área 3: Demografia, espaço e mercado de trabalho 
• Área 4: História Econômica e Social 
• Área 5: Economia Industrial, da Ciência, Tecnologia e Inovação 
• Área 6: Desenvolvimento Social, Economia Solidária e Políticas Públicas 
• Área 7: Desenvolvimento Regional e Urbano 
• Área 8: Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar 
• Área 9: Economia e Política Internacional 
• Área 10: Temas especiais 
 
Contato e informações:  
E-mail: apec@apec.pro.br 
Telefone e Whatsapp: (48) 9 9925 8447 
 
 
 
 

Blumenau, 28 de fevereiro de 2023.  
 

Comissão organizadora 
 
 
Realização: 
Diretoria da APEC - https://www.apec.pro.br/Institucional 
Fundação Universidade Regional de Blumenau - https://www.furb.br/ 
 
Apoio: 
Fapesc – Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina - 
https://fapesc.sc.gov.br/ 
 


