Trabalho

2012-UFPE-PIBEX-INTERIORIZAÇÃO

2º CICLO INTERDISCIPLINAR DE PALESTRAS PARA O APRIMORAMENTO
EMPRESARIAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO (Organizações em debate)
Centro: CAA - Centro Acadêmico do Agreste
Coordenador (a): Jose Artur Muniz - Docente
Email: muniz.joseartur@gmail.com

Objetivos: Criar um espaço propício à apresentação e discussão de temas emergentes
ligados à administração, a gestão empresarial, ao meio ambiente e a outros temas de
interesse da sociedade.
Objetivos Específicos:
 Promover a atualização dos profissionais da Administração, do empresariado local
e demais profissionais que exercem a atividade de gestão a respeito dos temas em
discussão na atualidade;
 Criar a oportunidade para o aprofundamento dos conhecimentos de estudantes de
Administração;
 Articular o conhecimento acadêmico (teoria) com as demandas da sociedade
local; Contribuir para [re] formulações nas concepções e na práxis dos negócios
locais;
 Favorecer a oportunidade de cooperação e aproximação entre os Núcleos da
Universidade Federal de Pernambuco, lotados em Caruaru;
 Possibilitar a cooperação e aproximação entre esses Núcleos da UFPE e com a
Universidade Federal de Pernambuco (Campus Caruaru);
 Proporcionar a interação e integração da UFPE e da UPE com organizações
(públicas e privadas) de apoio à atividade empresarial (Polo Comercial da Moda,
SEBRAE-PE, ACIC e CDL, por exemplo).

Resumo: Em função dos resultados obtidos no 1º Ciclo, entendeu-se ser importante dar
continuidade a essas ações. Neste novo período teremos a oportunidade de ampliar o
atendimento a outros locais. Além do município de Caruaru pretende-se atingir também
a cidade de Garanhuns e demais cidades circunvizinhas realizando palestras, com o
apoio do empresariado local. O Ciclo de Palestras para o Aprimoramento Empresarial
do Agreste Pernambucano é uma atividade extensionista a ser desenvolvida, ao longo de
um ano, por docentes lotados em duas Instituições de Ensino Superior (IES), a
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e Universidade de Pernambuco (UPE).
Esta ação consiste em realizar palestras abarcando temas contemporâneos e emergentes
relacionados às organizações, no intuito de dinamizar e reciclar as práticas de gestão
dos empreendimentos e dos negócios locais. A periodicidade dessas palestras será
mensal, onde cada docente poderá aplicar seus conhecimentos oriundos de suas

pesquisas na realidade da Região do Agreste Central de Pernambuco, com data a ser
definida e divulgada, oportunizando que alunos e a comunidade empresarial local
possam participar, ampliando seus horizontes e complementar o conhecimento sobre
gestão de negócios.

