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INFRAESTRUTURA DO INSTITUTO DE ECONOMIA DA UFU - SETEMBRO-2016:

1. Diretoria, Coordenações e Salas Administrativas:
O IEUFU possui atualmente sete técnico-administrativos, um técnico de informática e um estagiário,
vinculados às atividades de Secretaria Geral do IEUFU, Coordenações dos Cursos de Graduação e PósGraduação. Todas as atividades da Diretoria do IEUFU e Coordenação de Cursos funcionam em salas próprias,
cada uma com 18m2, totalizando uma área física total de 72m2 para as atividades de secretaria da unidade
acadêmica, plenamente informatizada com acesso à internet e com treze ramais telefônicos.

2. Gabinete de Docentes:
Todos os 19 gabinetes de docentes de uso exclusivo do Instituto de Economia (IEUFU), são ocupados
por, no máximo, 3 docentes em cada uma das salas, com exceção da sala de professores substitutos,
ocupando um espaço de 18m2 em cada sala, o que totaliza uma área física total de gabinete de docentes igual
a 342m2. Ressalta-se também que todas as salas contam com microcomputador devidamente ligado à
internet.

3. Gabinete de Docentes:
O Instituto de Economia da UFU dispõe de três multiuso exclusivas para o desenvolvimento de
atividades do IEUFU, principalmente para aulas de pós-graduação e defesas de dissertações e teses, reuniões
de alunos, entre outras. Cada uma destas salas multiuso conta com datashow, computadores e monitores,
ocupando um espaço físico total de 162m2.

4. Laboratórios e Núcleos de Pesquisa:
O Instituto de Economia (IEUFU) conta atualmente com dois laboratórios de pesquisa de uso exclusivo
de seus estudantes de graduação com 38 computadores conectados a internet e datashow. Além deste, existe
ainda um laboratório de para os alunos de pós-graduação, que possui 15 computadores conectados a internet
e datashow. Tais laboratórios possuem 36 m2, 54 m2 e 60 m2, respectivamente, totalizando uma área física
total de laboratórios de 162m2, todos devidamente equipados com mobiliário de excelente qualidade.
Adicionalmente, o IEUFU conta também com sete Núcleos de Pesquisa: Núcleo de Desenvolvimento
Econômico, Núcleo de Estudos Rurais, Núcleo de Economia e Desenvolvimento Regional e Urbano, Núcleo de
Economia Aplicada, Núcleo de Economia Social e do Trabalho, Núcleo de Estudos e Pesquisas em Relações
Internacionais e Núcleo de Pesquisas e Estudos em Direitos Humanos. Nestes núcleos estão vinculados os
Iniciantes Científicos e orientandos de mestrado e doutorado das pesquisas subordinadas às várias temáticas
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em questão. Cada um dos seis primeiros núcleos citados acima tem 4 computadores conectados à internet e
ocupam uma área física total de 108m2. O último núcleo funciona, temporariamente , em espaço anexo.
5. Centro de Pesquisa do IEUFU:
O IEUFU também possui vinculado diretamente a ele o CEPES - Centro de Estudos, Pesquisas e
Projetos Econômicos-Sociais: órgão complementar, que possui dezoito Técnicos Administrativos, sendo nove
técnico-administrativos de nível intermediário e onze técnico-administrativos de nível superior, ocupando uma
área física total de 180m2, no mesmo prédio onde funciona atualmente as atividades do conjunto do
Instituto de Economia, espaço que é plenamente informatizado e conectado à internet wireless.
No CEPES se desenvolvem atividades que, além de possuírem grande interface com as demandas da
sociedade, dão suporte ao ensino, à pesquisa e a extensão exclusivas do IEUFU. Criado em 1977, o CEPES
calcula, mensalmente, o Índice de Preços ao Consumidor de Uberlândia e elabora Indicadores SócioEconômicos Regionais, contidos no nosso Banco de Dados. Com isso, tem-se mantido um importante elo com
a comunidade local e regional, ao tempo em que se desenvolvem atividades junto a outros departamentos e
unidades da própria Universidade, especialmente através de atividades interdisciplinares financiadas pelo
CNPq, CAPES, FAPEMIG, entre outras.

