
ApresentAção de trAbAlhos 14h às 16h  

sessão 1    Política e Bem-Estar social (sAlA 231)
                       Coordenador: João Felippe Cury

 Desastres, poluição inDustrial e seus impactos sobre saúDe e ativiDaDe econômica: 
o caso do rompimento da barragem de Fundão em mariana/mG nathalia Sales 

 contribuição dos professores no aprendizado dos alunos e sua distribuição no estado do rio de Janeiro Paola Cazulo

 ouviDoria-Geral Da união: trajetória histórica no desenvolvimento do accountability no brasil 
renata Cardoso Fernandes Paz
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sessão 2    Comércio e Economia Internacional (sAlA 233)
                       Coordenadora: marta Castilho

 padrão de comércio e estrutura produtiva em um mundo fragmentado: evidências para diferentes países no 
período 2000-2014 Helis Cristina Zanuto andrade Santos

 Guerra e poder – inflexões clausewitzianas no sistema interestatal capitalista guilherme Celestino Souza Santos

 productive Fragmentation and less-skilled labor in Developing countries: channels of influence and empirical 
evidence Bárbara Cardoso dias

 competitividade brasil e china no mercosul: análise do nível de diferenciação de suas pautas exportadoras  
Francisco guilherme dantas neto

sessão 3    Bioeconomia (sAlA 234)
                       Coordenadora: liliana acero

 estratégias de  path-creating para a construção de capacidades tecnológicas para a bioeconomia no brasil 
gustavo alves Soares

 biocapital, biopolítica e biosocialidades no contexto global de gênero: revisão teórica e evidências
liliana Haydee acero

 empresas envolvidas em atividades biofarmacêuticas no brasil: um estudo prospectivo nathalia guimarães alves
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pAlestrA de AberturA    sAlão pedro CAlmon  16h às 18h  

“Como vAi o brAsil? impacto da financeirização na economia brasileira”
palestrante: Fernando Sarti (Unicamp)
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s 

18
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ApresentAção de trAbAlhos  9h às 11h  
sessão 4    desenvolvimento Econômico e a China (sAlA 133)
                       Coordenador: Ítalo Pedrosa
 participação dos capitais estrangeiros nos bancos comerciais chineses Caique andriewiski Pereira da Silva
 Desenvolvimento da periferia na nova rota da seda: corredor econômico china-paquistão João Victor guimarães
 evolução política e econômica da china durante o período maoísta miguel Henriques de Carvalho
 the ruling classes in argentina and brazil and the disputes within the state during the chinese (re) emergence Sergio martín Páez
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sessão 5    Economia da Energia e Meio ambiente (sAlA 231)
                       Coordenador: Helder Queiroz
 usinas Hidroelétricas reversíveis no contexto do sistema elétrico brasileiro para a redução de emissão de Gee       

Camila Vieira, ana Carolina Chaves, thiago Campos

 estratégias de fomento de capacidades dinâmicas, de conhecimento e de inovação em empresas transnacionais: programas de apoio 
a startups no setor elétrico antônio Pedro da Costa e Silva lima

 Demanda por energia e segurança energética Felipe Freitas da rocha

 o programa de p&D da aneel como mecanismo indutor da inovação e da promoção de tecnologias disruptivas: o caso da mobilidade 
elétrica Camila ludovique, Pedro Vardiero

sessão 6    arranjos Produtivos Locais e desenvolvimento das Cidades (sAlA 233)
                       Coordenadora: renata la rovere
 práticas de Geração de conhecimento e Gestão de inovações aplicadas aos novos modelos de cidades inteligentes Ben-Hur monteiro Barizon

 cooperação municipal para o progresso: estratégias para a integração e o Desenvolvimento regional lucas thixbai Freitas Fraga

 o papel das universidades em arranjos produtivos locais no brasil israel Sanches marcellino

sessão 7    Marx, sraffa e a Economia Política (sAlA 234)
                       Coordenador: alexis Saludjian
 inserção internacional e lei do valor à escala mundial: políticas de competitividade: os casos da França e do brasil alexis Saludjian

 Growth, investment share and the stability of the sraffian supermultiplier model in the united states economy (1985-2017) 
guilherme Haluska

 a armadilha de renda média: uma abordagem crítica a partir da epi matheus de Freitas Cecílio

 o que há de marxista no pensamento de sraffa? matheus Fernando Sadde

CiClo de debAtes – mesA 1    sAlão pedro CAlmon  11h às 13h  

“Como vAi o brAsil: por que os dados incomodam? 
mercado de trabalho, meio ambiente, saúde e segurança pública”
Coordenador: Pedro Hemsley
PaleStrante: João Saboia, romero rocha e daniel Cerqueira (iPea)
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ApresentAção de trAbAlhos  14h às 16h  
sessão 8    Indústria, Petróleo e Comércio (sAlA 231)
                       Coordenador: marília Bassetti marcato
 ingresso das petrolíferas chinesas no downstream brasileiro: uma análise acerca da estratégia empresarial à luz das transformações 

do cenário energético internacional eduardo roberto Zana

 Desenvolvimento tecnológico e indústria petrolífera brasileira: as redes de inovação do sistema submarino de produção petrolífera 
manuel Victor martins de matos

 limitações da lógica “importar-para-exportar”: uma análise do caso brasileiro Kaio Vital da Costa;
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sessão 9    Macroeconomia e questões fiscais (sAlA 233)
                       Coordenadora: maria isabel Busato
 considerações sobre o financiamento privado da economia brasileira de 1955 a 1965 Pedro de Vasconcellos Costa; Carlos Pinkusfeld 

monteiro Bastos

 o impacto das políticas macroeconômicas recentes dentro dos gastos públicos federais do abastecimento de água e esgotamento 
sanitário (2008-2018) Yuri Ferreira Coloneze

 endividamento, gasto e renda no brasil: a economia dos balanços financeiros (2001-2018)  giuliano manera longhi

 margins of safety for Keynes as an investor economist João Sicsú

sessão 10   regulação e Concorrência (sAlA 234)
                         Coordenador: eduardo Pontual
 regulação de preços de medicamentos: uma revisão de literatura sobre a europa e o brasil  Caroline miranda alves de Souza

 local Development banks and banking competition Kamaiaji Castor

 Filtros econômicos para identificação de cartéis no setor de combustíveis no brasil: uma avaliação de falsos negativos
matheus ramalho e eduardo Pontual

sessão 11   Inovação e saúde (sAlA 133)
                        Coordenadora: marina Szapiro
 Desempenho comparado do setor saúde com o da economia brasileira no período 2010 – 2015 tassia gazé Holguin

 inovação na indústria farmacêutica indiana: uma análise das políticas adotadas pós-acordo trips daniela de Santana Falcão

 os desafios da atuação dos núcleos de inovação tecnológica elisa addor taves

 a inserção de mestres e doutores na área biomédica no mercado de trabalho daniela Uziel

CiClo de debAtes – mesA 2    sAlão pedro CAlmon  16h às 18h  

“Como vAi o brAsil nA mACroeConomiA? 
por que uma recuperação tão lenta e como acelerar?”
Coordenadora: ana Cristina reif
PaleStrante: antônio luis licha, João Sicsu, e Carlos Pinkusfeld
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s 
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ApresentAção de trAbAlhos 9h às 11h  

sessão 12    Indústria e Inovação (sAlA 231)
                         Coordenadora: Julia Paranhos

 variedade relacionada na indústria do médio paraíba-rj: algumas considerações sobre a dinâmica recente 
Bianca louzada Xavier Vasconcellos
 o Desmonte do sistema nacional de inovação luiz martins de melo

 arranjo político-institucional para produção e inovação no setor farmacêutico uruguaio mariana Vaz Canosa
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sessão 13    história Econômica (sAlA 233)
                          Coordenador: alexandre Freitas

 o pensamento de maria da conceição tavares guilherme Soares Ferreira

 a geopolítica da bacia do rio da prata 1852-1870: comércio e guerra. uma visão da economia política 
internacional  laura emilse Brizuela

 plano de metas (pm): uma análise crítica da leitura convencional sobre financiamento público e inflação do 
período Pedro de Vasconcellos Costa

 breves comentário sobre a “financeirização” no brasil laura Beraldo amaral

sessão 14    Política e Teorias Monetárias (sAlA 234)
                          Coordenadora: Susan Schommer

 a o impacto da política monetária não convencional do Federal reserve e european central bank na estrutura 
a termo de taxa de Juros de money market e Derivativos de moedas e Juros eduardo da Silva rico 

o impacto de desvalorizações cambiais sobre o desempenho das empresas brasileiras Francisco eduardo Pires de 
Souza, matheus leal e marina Bastos.

Finanças Funcionais e a teoria monetária moderna: aplicação das propostas de política econômica em países sem 
moeda conversível Pedro de oliveira guimarães

Falhas nos canais de transmissão da política monetária brasileira sob o rmi? o caso do bnDes e das lFt 
tânia Paes 
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CiClo de debAtes – mesA 3    sAlão pedro CAlmon  11h às 13h 

Como vAi o brAsil: Política de inovação, concorrência e mercados digitais
Coordenadora: João Pondé
PaleStrante: marina Szapiro, Camila Pires e eduardo Pontual
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