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PROJETO DAS FACULDADES MAGSUL
2014
(x ) ENSINO

( ) PESQUISA

( x ) EXTENSÃO

Área temática: Desenvolvimento Regional
2. Responsável pelo Projeto:
( ) Discente ( x ) Docente
Nome: Cristina Sorrilha Irala, Julio Cesar Iacia, Marcio Pereira

3. Telefones para contato: 67.3437.3800
4. Endereço eletrônico: Cristina_sorrilha@hotmail.com
5. Curso: UEMS/ PONTA PORA e Ciências Contábeis
6. Área de formação: administração e ciências contábeis
7. Titulação:
( ) Especialização
( )Especialização na área
( x ) Mestrado
( x )Doutorado
8. Carga horária dedicada ao projeto: 60h/a
9. Instituições envolvidas no Projeto:
Faculdades Magsul e UEMS/ PONTA PORA
10. Responsável orçamentária financeira: Magsul
11. Clientela envolvida:
Pesquisadores, docentes, discentes e demais profissionais relacionados com o
tema de desenvolvimento regional
12. Estimativa de participantes:
Docentes:
20
Discentes: 400
Comunidade: 10
13. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA
O Encontro Científico de Administração, Economia e Contabilidade (ECAECO) teve início

No ano de 2006 foi elaborado pelos acadêmicos da universidade de mato grosso do sul,
unidade de ponta porá em conjunto com os professores dos cursos de economia,
administração e contabilidade principalmente na pessoa do professor Fabiano Dutra
Alves. Posteriormente houve duas edições do evento nos anos de 2007 e 2009.

Todas as edições foram financiadas comrecursos procedentes de patrocínio e das receita
s do próprio evento, contando com colaboraçãode pesquisadores de outras IES que se de
slocaram para contribuir com palestras e fomento daatividade científica de forma gratuita.
Atualmente, o evento passou por uma nova definição estratégica, buscando ser um
elemento deapoio aos planos institucionais para consolidar programas de Pósgraduação n
a área multidisciplinar, conforme estabelecido no plano e Desenvolvimento Institucional da
UEMS.

E passou a contar com participação na sua realização de outra importante Instituição de
Ensino Superior do Estado de Mato Grosso do Sul, através do Curso de Ciências
Contábeis das faculdades Magsul com a visão norteadora do evento foi consolidado
através de trabalhos de planejamento iniciados pelos acadêmicos do 2 ano do curso de
ciências econômicas da UEMS/PP faculdades MAGSUL com visão norteadora do evento
foi consolidada através de trabalhos de planejamentos iniciados pelos acadêmicos
planejamento iniciados pelos acadêmicos do 2 ano do curso de Ciências Econômicas da
UEMS/ PP em 2010.

A finalidade deste evento é criar uma rede de aprendizagem e difusão de conhecimento
entre cientistas, discentes, docentes e comunidade empresarial e sindical, que estejam
interessados nos temas relacionados com desenvolvimento regional. O evento também se
justifica pela possibilidade de divulgação das instituições envolvidas e de promover a
produção de conhecimento por meio de atividades científicas e trabalhos aplicados,
aproximando as IES da sociedade em geral. Além disso, o evento auxilia no
desenvolvimento de um ambiente interdisciplinar que cria uma visão ampla das estruturas
cognitivas que devem ser construídas por cada indivíduo na busca de seu
aperfeiçoamento pessoal e profissional.
Para o Estado do Mato Grosso do Sul é uma oportunidade de aproximar os pesquisadores
criando oportunidades de desenvolver trabalhos que auxiliem o desenvolvimento das
regiões sul-mato-grossenses.
Para a cidade de Ponta Porã é uma oportunidade de colocá-la como sendo um importante

centro de estudos e pesquisa multidisciplinar, pois o evento conta com outras instituições
de ensino superior da cidade, além da UEMS (Ponta Porã), sendo que esta última está se
consagrando como um pólo de conhecimento na área de ciências sociais aplicadas, já que
os cursos dessa unidade universitária estão vinculados a ela.
A partir desta edição o evento associa-se ao Programa de Pós-Graduação em
Desenvolvimento Regional e Sistemas Produtivos (Mestrado), com sede na Universitária
de Ponta Porã da UEMS, o que contribuirá para o aprofundamento do caráter acadêmico
do Encontro, propiciando o desenvolvimento de uma rede científica com maior amplitude e
alcance acadêmico.
Para o Estado do Mato Grosso do Sul é uma oportunidade de aproximar os pesquisadores
criando oportunidades de desenvolver trabalhos que auxiliem o desenvolvimento das
regiões sul-mato-grossenses.

14. OBJETIVOS
Promover a construção do conhecimento pela interação entre pesquisadores, discentes e
demaisprofissionais relacionados com o tema de desenvolvimento regional.

15. METODOLOGIA

O encontro ocorreu através de palestras, apresentação de trabalhos, exposição de pôster.

16. REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES
Atividades

Data

Horário de
Início

Horário de
Término

Local de realização das
atividades

17. CRONOGRAMA FINANCEIRO
RECURSOS PRÓPRIOS (RS)
Período

Material de
Consumo

Material
Permanente

Serviços
de
Terceiros

Despesas
Locomoção

Diária PróLabore

TOTAL

TOTAL
18. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

LOCAL
DATA
ASS. RESPONSÁVEL
19. PARECER E AVALIAÇÃO DO PROJETO FUNDAMENTADO DO(A)
COORDENADOR(A) DO CURSO OU DO PROF. ORIENTADOR

LOCAL

DATA

COORDENADOR DO CURSO

PROF. ORIENTADOR

20. RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
O encontro foi realizado como foi previsto no cronograma, com a participação da
comunidade acadêmica da UEMS/ MAGSUL e outras instituições do ensino superior.
A apresentação dos trabalhos e a exposição dos pôster foi elogiado pelos presentes.

21. AVALIAÇÃO DO PROJETO
O projeto foi bem avaliado pelos acadêmicos,docentes e comunidade

22. ANEXOS QUE CONFIRMAM A EXECUÇÃO DO PROJETO (ASSINATURAS,
CERTIFICADOS, FOLDERS, FOTOS COM LEGENDAS, ETC...)

