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PUBLICAÇÕES  

1- Foram submetidos 21 artigos para 

periódicos e eventos científicos e foram 

publicados 2 B1, 3  B2, 1 B3, 1 B4, 1 livro.  

Eventos 

1 – Participação no V Seminário de 

Desenvolvimento Regional, Estado e 

Sociedade (SEDRES). Na ocasião, Prof. 

Pedro Portugal apresentou o trabalho 

“Dinâmica da Base de Exportação e 

Crescimento Econômico: uma Análise no 

Município de Varginha – MG” escrito em 

conjunto com os professores Rodrigo 

Franklin Frogeri, Fabrício Pelloso Piurcosky, 

Nilton dos Santos Portugal e Alessandro 

Ferreira Alves. 

 
 

2 – Participação do Prof. Fabricio Pelloso 

como avaliador do ICITED 2021. 
 

 
 

Iniciativas 

1- Novos artigos publicados no periódico 

Textos para Discussão. Artigos oriundos do 

processo de orientação com a UNIAPAE. 

Confira 

https://periodicos.unis.edu.br 

 

2- Índice da Cesta Básica em Três Pontas. 

Acesse em:  

https://pesquisa.unis.edu.br/?page_id=48

7. 

 

3-Coleta de preços e divulgação do 

Índice da Cesta Básica em Varginha. Os 

dados estão disponíveis em 

https://pesquisa.unis.edu.br/?page_id=48

7.  
 

4 – Desenho do Mapa do PIB Sul Mineiro 

com dados do IBGE em parceria com o 

GEESUL 

https://geesul.com.br/2021/01/05/mapa-

do-pib-sul-mineiro/  

 

5 – Divulgação do Índice de Confiança 

do CESUL 

https://pesquisa.unis.edu.br/?page_id=48
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6 – Plano de Desenvolvimento Econômico 

de Varginha recebe Moção de Aplauso 

na Câmara Municipal 

O PDEV teve ampla participação dos 

professores Pedro Portugal Júnior e 

Fabricio Pelloso Piurcosky.  

http://noticias.unis.edu.br/category/ultim

as-noticias/page/3/ 

https://pdevarginha.unis.edu.br/ 

 

7 – Processo Seletivo para bolsistas de 

Iniciação Científica aconteceu neste 

primeiro semestre e foram selecionados 

alunos dos seguintes cursos: Física (EaD), 

Matemática (EaD), Biomedicina, 

Enfermagem, Análise e Desenvolvimento 

de Sistemas (EaD), Administração 

(Comércio Exterior) e Arquitetura. 

http://pesquisa.unis.edu.br 

 

8 – Implantação do Índice de Cesta 

Básica em Pouso Alegre 

http://noticias.unis.edu.br/primeiro-

indice-da-cesta-basica-de-pouso-alegre/ 

 

9 – Implantação do Índice de Cesta 

Básica em São Lourenço 

http://noticias.unis.edu.br/unis-implanta-

o-indice-da-cesta-basica-de-sao-

lourenco/ 
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10 - Lançamento do livro “Estratégias de 

Combate a pandemia da COVID-19 

orientadas por Tecnologias da 

Informação e Comunicação.” Fruto do 

projeto de extensão do Unis com o CEFET-

MG. 

http://noticias.unis.edu.br/professores-do-

unis-e-cefet-lancam-livro-sobre-

estrategias-de-combate-a-pandemia-

atraves-de-tecnologias/ 

Todo o dinheiro das vendas do livro será 

revertido para o Hospital Regional do Sul 

de Minas. O livro pode ser adquirido no 

site: 

https://www.amazon.com.br/gp/product

/B09166FK8B?pf_rd_r=KX7V9W87Q19YNA

A3B76E&pf_rd_p=72a7651a-a7d8-4551-

b248-c61480b6ce6e&pd_rd_r=6103b5f3-

18a2-4325-af84-

a814c3c4f174&pd_rd_w=elKuv&pd_rd_w

g=zK8ZL&ref_=pd_gw_unk 

 

11 – Lançamento do Instagram do 

Departamento de Pesquisa: pesquisa_unis 

 

 
 

12 – Lançamento do Podcast: 

PesquisaCastUnis. Durante o mês de 

março foram postados 5 podcasts. A ideia 

do projeto é divulgar resultados e discutir 

o papel da ciência em esclarecer os 

fatos. Eles estão disponíveis no endereço 

abaixo e no Spotify. 

https://anchor.fm/pesquisa-unis 

 

13 – Reunião para acordo de pesquisa 

internacional com a Altinbas University da 

Turquia. Um projeto de pesquisa da Profa. 

Estela Vieira já foi enviado para ser 

desenvolvido. 

 
  

14 – Relatório sobre relação entre casos e 

óbitos de Covid-19 e indicadores 

econômicos. 

 
 

15 – Projeto História da Educação Superior 

na América Latina. Trata-se de um projeto 

criado pelo Unis e UCATEC e que irá reunir 

pesquisadores de pelo menos 10 países 

da América Latina. Cada capítulo do livro 

contará a história do ensino superior, o 

momento atual e o que se espera para os 

anos a frente. Já estão confirmadas as 

participações de Brasil, Bolívia, Argentina, 

Colômbia, Costa Rica, México, Paraguai, 

Uruguai, Chile e Venezuela. 

 

16 – Devido a participação com uma 

pesquisa no ano passado, o artigo da 

Profa. Estela Vieira foi selecionado para o 

livro Sustainability Fields. Organizado pela 

University Dunáujváros da Hungria.   
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