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FEA DESTAQUES

12

Nobel
Workshop sobre Teoria dos Jogos traz quatro prêmios Nobel

Com a participação de pesquisadores de destaque internacional, a FEA sediou 
entre os dias 25 e 31 de julho o International Workshop on Game Theory and 
Economic Applications of The Game Theory Society (IWGTS-2014). O even-
to contou com a presença de quatro prêmios Nobel de Economia, John Nash 
(1994), Robert Aumann (2005), Eric Maskin (2008) e Alvin E. Roth (2012), 
que preferiram palestras sobre diferentes campos da Teoria dos Jogos.

Utilizada hoje em diversas áreas do 
conhecimento, a Teoria dos Jogos é um 
ramo da matemática aplicada que estuda 
situações estratégicas nas quais os joga-
dores escolhem diferentes ações com o 
objetivo de melhorar seus retornos. Por 
levar em conta elementos racionais e 
emocionais, o campo se aplica à econo-

mia, às ciências políticas, à filosofia e outras ciências.
O IWGTS-2014 também comemorou o aniversário de 70 

anos de Marilda Sotomayor, professora da FEA e diretora da 
comissão científica do Workshop.

O evento, organizado pela USP e pela FEA, com apoio cien-
tífico da Game Theory Society, recebeu patrocínio da FAPESP, 
dos bancos Bradesco, Itaú e Safra, e da Fipe, e apoio do Depar-
tamento de Economia da FEA.

A matéria completa está disponível no portal da FEA, nas pági-
nas: http://www.fea.usp.br/noticias.php?i=1287

John Nash e Eric Maskin

Robert Aumann e 
Marilda Sotomayor

Alvin Roth e 
Marilda Sotomayor

Fo
to

s: 
Ism

ae
l B

. d
o 

Ro
sá

rio

Internacional
Congressos internacionais de controladoria e contabilidade
Estendidos para 3 dias na edição de 2014, o 14º Congresso USP de 
Controladoria e Contabilidade na FEAUSP e o 11º Congresso USP 
de Iniciação Científica em Contabilidade, ocorreram simultanea-
mente de 21 a 23 de julho, organizados pelo Departamento de Con-
tabilidade e Atuária e coordenados pelo professor Gerlando Augusto 
Sampaio Franco de Lima.

Com recorde de inscrições, 1200 participantes provenientes de 
todas as partes do Brasil e de vários países, como EUA, Escócia, Aus-
trália, Argentina, Peru, Colômbia, Canadá, Tunísia, Índia, Espanha 
e Portugal, o evento trouxe quatro palestrantes internacionais: Mark Peecher e Brooke Elliot, da Universidade 
de Illinois; Jasmijn Bol, da Tulane University; e Christine Cooper, da Universidade de Strathclyde, da Escócia.

Além da escolha anual dos melhores trabalhos, 8 prêmios foram criados para reconhecimento de pesquisa-
dores e estudantes com atuações de destaque no Brasil. 

Prof. Gerlando Augusto de Lima




