
 

  

 

 

 
 
 
 

1ª CIRCULAR do XVI Encontro de Economia Catarinense 
 
 
O XVI Encontro de Economia Catarinense: Desafios do Desenvolvimento - Reconstrução 
e Retomada em Santa Catarina e no Brasil, organizado pela Associação de Pesquisadores 
em Economia Catarinense (APEC), será realizado entre os dias 11 e 12 de maio de 2023. O 
evento está programado para ser realizado de modo presencial, congregando todos na cidade 
de Blumenau - SC. 
 
O objetivo do Encontro de Economia Catarinense, que tem periodicidade anual, é oferecer 
um espaço para pesquisadores nacionais e estrangeiros discutirem temas relevantes para a 
compreensão da economia de Santa Catarina e do Brasil, tendo como público-alvo alunos de 
graduação, pós-graduação, professores e pesquisadores das instituições de ensino superior 
e pesquisa. 
 
Em breve divulgaremos mais informações sobre o evento de 2023. Por ora, tornamos público 
aos interessados o cronograma geral do 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 28 de fevereiro de 2023 

Divulgação dos trabalhos aceitos  Março de 2023 

Divulgação da programação das sessões 
ordinárias  

Abril de 2023 

Evento  11 e 12 de maio de 2023 

 
 
 
Tradicionalmente, no Encontro de Economia Catarinense são realizadas sessões ordinárias 
para apresentação de trabalhos, conferências e demais atividades acadêmicas.  
 
Serão aceitos trabalhos nas modalidades Resumo e Trabalhos Completos nas seguintes 
áreas temáticas: 



 

 

• 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:  
apec@apec.pro.br 
 
Em breve divulgaremos a página web do evento com instruções para a submissão de 
trabalhos e outras informações.  
 
 
 

Blumenau,20 de dezembro de 2022.  
 
 

Comissão organizadora 
 
 
 
 
Realização: 
 
Diretoria da APEC  
https://www.apec.pro.br/Institucional 
 
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/  
 
 


