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Trabalho

A Administração em um Contexto de Pandemia: As Implicações do Trabalho
Remoto para o Administrador

O evento de ocasião “A Administração em um Contexto de Pandemia: As Implicações
do Trabalho Remoto para o Administrador” foi realizado no campus de Vitória da
Conquista e teve como coordenadora Gabriela Pereira Lima.

E-mail: dcsa@uesb.edu.br

Ciclo de Lives do GPAP- A Gestão no Pós-Pandemia: críticas e perspectivas

O evento “Ciclo de Lives do GPAP- A Gestão no Pós-Pandemia: críticas e perspectivas”
realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Adller Moreira
Chaves tinha como objetivo de discussões sobre temáticas multidisciplinares que
abrangem as áreas de: Administração, Economia, Direito, Psicologia, Ciências Sociais,
etc.

E-mail:  dcsa@uesb.edu.br

Ciclo de Lives do GPAP - A gestão no pós-pandemia: críticas e perspectivas

O evento de ocasião “Ciclo de Lives do GPAP - A gestão no pós-pandemia: críticas e
perspectivas” foi realizado no campus de Vitória da Conquista e teve como coordenador
Adller Moreira Chaves.

E-mail:dcsa@uesb.edu.br

Compartilhando Gestão Financeira com Microempresários de Vitória da
Conquista

Campus de Vitória da Conquista                               (77) 3424-8603 | proex@uesb.edu.br

mailto:ds2jq@uesb.edu.br


Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB
Recredenciada pelo Decreto Estadual
N° 16.825, de 04.07.2016

O curso “Compartilhando Gestão Financeira com Microempresários de Vitória da
Conquista” realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Delza
Rodrigues de Carvalho tinha como objetivo realizar consultoria para micro empresários
no setor comercial, concentrando-se nos aspectos relacionados a custos, despesa e lucro
na formação do preços de venda.

E-mail: dcsa@uesb.edu.br

Debates sobre o Capitalismo Contemporâneo: trabalhadores, movimentos sociais,
reformas do capital e cena política

O curso “Debates sobre o Capitalismo Contemporâneo: trabalhadores, movimentos
sociais, reformas do capital e cena política” realizado no campus de Vitória da
Conquista com a coordenação Cristiano Lima Ferraz tinha como objetivo o debate as
perspectivas que se desenham diante dos atuais problemas sociais decorrentes das crises
econômica, sanitária e política, seus impactos para trabalhadores e movimentos sociais,
em um cenário de tendência de aprofundamento dos impasses da sociedade capitalista.

E-mail: dh@uesb.edu.br
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