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Ementário

Disciplinas e Componentes Obrigatórios

1º Período

Matemática I (60 h)
Matrizes e Sistemas Lineares. Funções Reais de Uma Variável Real: Funções, Limite e
continuidade, Derivada, Aplicações à Economia. Funções Reais de Duas ou Mais Variáveis
Reais: Funções, Limite e Continuidade, Derivadas, Aplicações à Economia.

Introdução à Economia (60 h)
Conceitos fundamentais de economia. Evolução do pensamento econômico e o fluxo circular
da renda. Microeconomia, em suas várias correntes. Macroeconomia: produto, renda e
dispêndio. Moeda, inflação e sistema financeiro. Economia Internacional e a globalização
econômica. O desenvolvimento econômico.

Economia e Ética (60 h)

A Ética em sua Perspectiva História. Adam Smith: Moralista e Pai da Economia Política. Ética,
Ética Econômica e Economia Normativa. Racionalidade, Ética e os Limites da Teoria
Econômica Positiva. Racionalidade, Auto-Interesse e Valores: As Relações entre Ética e
Eficiência. Eficiência, Ética e Justiça. Elementos para uma Ética Não-Ulilitarista.

Evolução das Idéias Sociais (60 h)
As concepções clássicas grega e medieval em torno da relação Estado-Sociedade Civil-Família.
A instituição histórica e discursiva daqueles que serão os níveis básicos de sociabilidade das
sociedades modernas. A concepção católica medieval de justiça. As questões da usura e do
preço-justo. A autonomização do discurso político em Maquiavel. A concepção de Estado e
Sociedade em Hobbes. O advento do liberalismo de Locke e o Iluminismo francês. A Crítica
Rousseniana à sociedade moderna.

Ciência Política (60 h)
Política, poder e dominação. O Estado moderno, constitucionalismo e burocracia. Sistemas de
governo (parlamentarismo e presidencialismo). Representação política (partidos políticos,
sistemas partidários e sistemas eleitorais). Totalitarismo, ditadura e democracia.

Contabilidade e Análise de Balanços (60 h)
A Contabilidade. O Patrimônio. A Contabilidade por Balanços Sucessivos. Procedimentos
Contábeis Básicos. Variações do Patrimônio Líquido. Regimes Contábeis. Operações Contábeis
Diversas.
Demonstrações
Contábeis
(Financeiras).
Análise
das
Demonstrações
Contábeis/Financeiras.
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2º Período

Matemática II (90 h)
Integrais de Funções Reais de Uma Variável Real. Equações Diferenciais Ordinárias de Primeira
Ordem. Equações Diferenciais Ordinárias de Segunda Ordem. Equações de Diferenças de
Primeira Ordem. Equações de Diferenças de Segunda Ordem.

História do Pensamento Econômico (60 h)
O mercantilismo como discurso histórico e político da etapa do Capitalismo caracterizado pelo
processo especificamente mercantil de valorização. A Fisiocracia e a sua apreciação teórica
do processo do excedente no processo produtivo, estruturada em termos capitalistas. A
Revolução Industrial na Inglaterra e o desenvolvimento da Economia Política. A teoria de
desenvolvimento econômico de Adam Smith. A teoria do valor, dos preços, da distribuição e
da acumulação de capital em Adam Smith. A teoria do valor-utilidade e a lei dos mercados de
Jean-Baptiste Say. A teoria da superprodução de Malthus. A Lei de Tendência à queda da taxa
de lucro de Ricardo, no modelo 1815. A teoria do valor, distribuição e acumulação nos
“Princípios” de David Ricardo.

História Econômica Geral (60 h)
Conceitos em História Econômica. As formações econômicas pré-capitalistas. Transição do
feudalismo para o capitalismo. A revolução industrial inglesa. O assalariamento como forma
de aparecimento do trabalho no capitalismo. A evolução da relação Trabalho x Capital. A luta
de classes e o desenvolvimento das forças produtivas. Formas de luta de classe trabalhadora.

Microeconomia I (60 h)
Bases históricas da Análise Microeconômica; Teorias de Escolha do Consumidor e de Demanda;
Teoria da Produção e Análise dos Custos; Mercados Competitivos.

Economia Marxista I (60 h)
Introdução ao pensamento de Karl Marx. Valor, dinheiro e capital. Processo de trabalho e
processo de valorização. Gênese e desenvolvimento das forças produtivas capitalistas.
Reprodução e acumulação capitalista.

Contabilidade Social (60 h)
A questão de análise, interpretação e mensuração da atividade econômica nacional.
Conceitos de produto, renda, despesa agregada, consumo intermediário, valor bruto da
produção e valor agregado. Fluxo circular da renda. Sistema de Contas Nacionais. Problemas
de mensuração das Contas Nacionais. O Sistema de Contas Nacionais do Brasil. A Matriz de
Insumo-Produto. O Balanço de Pagamentos. Moeda e Sistema Monetário. Indicadores Sociais e
números índices.

Matemática Financeira e Análise de Investimentos (60 h)
Juros simples e compostos. Formas de descontos dos vários títulos. Sistemas de amortização
de financiamentos. Critérios de avaliação econômica. Inflação e taxas de juros. Tributos e
custos de financiamentos. Técnicas de análise de investimentos. Relação entre as técnicas de
análise de investimentos. Críticas às técnicas de análise de investimentos.
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3º Período

Introdução à Estatística Econômica (60 h)
O papel da estatística. Estatística descritiva: distribuições de freqüências, medidas de
tendência central, medidas de dispersão, princípios da probabilidade, distribuições de
probabilidade. Inferência estatística: distribuições amostrais, intervalos de confiança, testes
de hipóteses e números índices.

Microeconomia I (60 h)
Modelos de Concorrência Imperfeita. Estrutura de Monopólio e de Monopsônio. Concorrência
Monopolista. Oligopólio: Modelo de Cournot, Stackelberg e Bertrand. Teoria dos jogos e
aplicações aos modelos de Oligopólio. Mercado de Fatores de Produção. Equilíbrio Geral e
Eficiência nas Trocas. Externalidades. Bens Públicos. Informação Assimétrica.

Macroeconomia I (60 h)
Keynes e a Teoria Econômica Clássica. Demanda Efetiva e determinantes do emprego e da
produção. Propensão a Consumir e Multiplicador. Decisões de Investimento: Expectativas,
Eficiência Marginal do Capital, Juro e Dinheiro. Teoria Geral e Instabilidade do Capitalismo.

Formação Econômica do Brasil (60 h)

Economia colonial (1500 a 1808); A formação do estado nacional (1750-1822); Expansão e
crise da economia escravista (1822-1888); A formação do capital industrial (1888-1930).

Análise e Elaboração de Projetos I (60 h)
Análise de mercado; localização e escala; quadros financeiros do projeto; decisão quanto à
viabilidade.

Economia Marxista II (30 h)
Metamorfoses, ciclos e rotação do capital. Reprodução e circulação do capital social total.
Lucro e mais-valia. Lucro médio. Lei de tendência à queda da taxa de lucro.

Instituições de Direito (60 h)

Noções Preliminares de Direito. Ramos do Direito: Direito Público e Direito Privado. Relação
do Direito com as Ciências, Sociedade, Estado e Justiça. Normas de Conduta Social. Norma
Jurídica. Fontes do Direito. Técnica Jurídica. Direito e Economia.
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4º Período
Estatística Econômica e Introdução à Econometria (60 h)
A natureza da análise de regressão. Análise de regressão de duas variáveis: conceitos básicos
(Modelo Clássico de Regressão Linear), Análise de Regressão Múltipla: Estimação e Inferência.
MQO Assintótico. Problemas. Problemas Adicionais. Regressão Múltipla com Informações
Qualitativas: variáveis binárias.
Relaxando as hipótese do Modelo Clássico:
multicolinearidade e micronumerosidade, heteroscedasticidade e autocorrelação. Análise de
Regressão com Dados de Séries Temporais (Introdução).

Economia Industrial I (60 h)
Conceitos Básicos: Empresa, Indústria, Mercados, Economias de Escala, Economias de Escopo;
Análise Estrutural dos Mercados: Concentração Industrial, Formação de Preços, Barreiras à
Entrada; Estrutura de Mercado e Inovação; Concorrência Schumpeteriana.

Macroeconomia II (60 h)
Mercado de Bens e Mercado Financeiro; Modelo IS-LM e Demanda Agregada; Mercado de
Trabalho e Oferta Agregada; Modelos Oferta Agregada/Demanda Agregada; Inflação e
Desemprego; Expectativas, Mercados Financeiros/Consumo e Investimento/Flutuações do
Produto; Teorias do Ciclo de Negócios.

Economia Brasileira Contemporânea I (60 h)
A formação do capital industrial (1888-1929). As vertentes explicativas das origens do
processo de industrialização brasileiro. Estado, economia e industrialização no primeiro
Governo Vargas (1930-1945). O Governo Dutra (1946-1951). O segundo Governo Vargas (19511954). O "Plano de Metas" e a expansão econômica acelerada do período JK (1956-1961). A
desaceleração do crescimento econômico e o processo inflacionário (1961-1964). Reformas
estruturais de 1964-67. Alterações na estrutura de financiamento e no aparato público de
coordenação e regulação econômicas.

Macrodinâmica I (60 h)
Fundamentos da Macrodinâmica Sem Equilíbrio; Modelos de Crescimento Tradicionais e a
Crítica Neoclássica; A Macrodinâmica de Kalecki; Modelos Neo-Keynesianos de Ciclo
Econômico; Elementos da Teoria Schumpeteriana e seus Desdobramentos.

Relações Econômicas Internacionais I (60 h)
A hegemonia inglesa: a industrialização como fator de desenvolvimento, o surgimento do
capitalismo industrial; a revolução industrial inglesa (industrialização leve e a industrialização
pesada, os momentos de crise). As industrializações retardatárias: características; o caso
alemão; o caso norte-americano; a industrialização russa. A monopolização do capital: a
concentração e centralização do capital, os cartéis e os trustes; o surgimento do capital
financeiro. O neo-colonialismo e o período entre-guerras: as rivalidades imperialistas e a
Primeira Guerra Mundial; as leituras sobre o imperialismo; o período entre-guerras e a
evolução das principais economias capitalistas; a crise de 29 e seus reflexos na economia
mundial; a disputa pela hegemonia mundial e a mudança do centro hegemônico da Inglaterra
para os Estados Unidos. O sistema monetário internacional: o padrão ouro, os problemas da
libra, do franco e do dólar; o colapso da libra e do sistema monetário internacional; a
reforma de Bretton Woods. A hegemonia norte-americana: o movimento de industrialização
nas economias centrais no pós-guerra; a lógica da grande corporação; a atuação política da
grande corporação multinacional.

Laboratório de Pesquisa em Economia I (30 h)
Técnicas de Análise e Simulações: Praticar o "pensar" em Economia e trabalhar o instrumental
analítico disponível a partir do tratamento transversal de conteúdos teórico-quantitativos.
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5º Período

Econometria (60 h)
Análise de regressão com dados de séries temporais. Agrupamento de cortes transversais ao
longo do tempo: métodos simples de dados de painel. Métodos avançados de dados de painel.
Estimação de variáveis instrumentais e mínimos quadrados de dois estágios. Modelos de
equações simultâneas. Modelos com variáveis dependentes limitadas e correções da seleção
amostral.

Economia Industrial II (60 h)
Estrutura-conduta-desempenho; teoria dos custos de transação; neo-schumpeterianos;
política anti-truste; regulação de infra-estrutura.

Macroeconomia Moderna (60 h)
Parte I: Os Dados do Crescimento Econômico, Modelo Neoclássico de Crescimento Econômico;
Novas Teorias do Crescimento Econômico; Debate sobre Convergência e Growth Account. O
Balanço de Pagamentos, Taxas de Câmbio e Regimes Cambiais; Paridade Poder de Compra e
Paridade da Taxa de Juros; Abertura dos Mercados de Bens e Financeiro; O Modelo IS-LM-BP.
Tópicos em Política Monetária e Política Fiscal.
Parte II: O modelo clássico e a crítica de Keynes (revisão); Keynes e o conceito de Preço de
Oferta e Preço de Demanda – Redefinição dos determinantes do Investimento;Taxa de juros e
mercado monetário; Keynes e o financiamento do Investimento – a discussão da relação
finance-funding; Keynes, política Monetária, fiscal e política de Renda; Keynes e os ciclos; Os
pós-keynesianos, o destaque às questões financeiras e os limites das políticas
macroeconômicas definição de políticas macroeconômicas.

Economia Brasileira Contemporânea II (60 h)
Antecedentes – as reformas do período 1964-67; A retomada do crescimento nos anos 196773; Crise econômica internacional e opção pelo crescimento (II PND); A crise econômica
brasileira e os limites estruturais ao crescimento econômico (1980-1984); Os programas de
estabilização da segunda metade dos anos 80; O Plano Collor e as transformações estruturais
na economia brasileira; O Plano Real e o primeiro governo FHC – reafirmação e
recrudescimento das transformações estruturais (1994-1998).

Economia Monetária (60 h)
Moeda, Sistema Bancário e Política Monetária. Teoria Monetária: as diferentes visões.

Relações Econômicas Internacionais II (60 h)

Condições da Economia Mundial após a Segunda Guerra. As mudanças na estrutura produtiva
industrial e na divisão internacional do trabalho. A internacionalização do Capital: O Sistema
de empresas “Multinacionais”. Evolução do Sistema Monetário e Financeiro Internacional
desde Bretton-Woods. O “euromercado” e a transnacionalização do capital bancário. A crise
financeira internacional e os programas de ajuste. O endividamento externo dos países do
Terceiro Mundo. As transformações estruturais no final do século XX.

Laboratório de Pesquisa em Economia II (30 h)
Métodos Quantitativos Aplicados à Economia, a partir do tratamento transversal de conteúdos
teórico-quantitativos.
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6º Período

Economia Internacional (60 h)
Teorias do Comércio Internacional: vantagens absolutas e vantagens comparativas; o modelo
de dotação de fatores; economias de escala, concorrência imperfeita e fluxos de comércio;
Tecnologia, investimento direto externo e comércio internacional; Empresas Transnacionais e
comércio internacional; Regulação e instituições multilaterais de comércio internacional;
Proteção e Política Comercial; Integração Econômica. Aplicações.

Economia Brasileira Contemporânea III (30h)
A configuração do novo padrão de desenvolvimento nos anos 1990. Os determinantes da crise
da âncora cambial. Câmbio Flutuante e Metas Inflacionárias. A inserção econômica externa
brasileira nos anos 2000. Reflexos da internacionalização da estrutura produtiva e da
especialização regressiva sobre a capacidade de crescimento econômica e sobre as contas
externas. Finanças Públicas no Brasil nos anos 2000: acordo com FMI, superávit primário e
comportamento da dívida pública. Perspectivas de crescimento e desenvolvimento
econômico.

Economia Monetária e Financeira (60h)
Conceitos Gerais e instrumentos: Balanço de Pagamentos: Componentes e contabilização;
Câmbio: Mercados de câmbio e determinação do câmbio; Relação entre Balanço de
Pagamentos, Banco Central, Câmbio e Dívida Pública;Risco País e Risco Soberano e sua
relação com a determinação de juros e câmbio. Inovações financeiras dos anos 1980 e 1990:
processo de securitização, mercado de derivativos e ascensão dos investidores institucionais;
Impactos da nova institucionalidade sobre os balanços de pagamentos, juros e câmbio e
possibilidade de efetuar políticas macroeconômicas.

Economia de Empresas I (30h)

Análise Estrutural das Indústrias; Recursos, Capacidades e Competências Essenciais;
Estratégias Empresariais.

Técnicas de Pesquisa em Economia (90h)
Metodologia em Ciências Econômicas: a Economia enquanto ciência. Metodologia Científica:
visões e caminhos na Economia. Técnicas de Pesquisa e o Projeto de Monografia: o processo
de pesquisa, o projeto de pesquisa, técnicas e procedimentos de Pesquisa. O trabalho
científico: a monografia - normas de apresentação, elaboração e apresentação dos projetos
de monografia.

Laboratório de Pesquisa em Economia III (30 h)
Estratégias e Finanças Empresariais, a partir do tratamento transversal de conteúdos teóricoquantitativos em torno de Estudos de caso que reflitam tendências relevantes na atualidade
econômica nacional e internacional.
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Economia do Setor Público (60 h)
O papel do Estado nas economias capitalistas: uma abordagem introdutória. O caso do Brasil.
Orçamento público; Finanças públicas: tributação e dívida pública; Dívida pública, déficit e
crise; fiscal. Reformas em processo; O sistema federativo brasileiro.

Planejamento e Política Econômica Brasileira (60h)
Estado, Economia e Planejamento. Dilemas da Política Econômica. Crise do Planejamento
Econômico no Brasil: antecedentes, condicionantes estruturais e conjunturais. Os limites do
PPA enquanto instrumento de planejamento econômico. Análise de políticas setoriais e o
papel dessas políticas como instrumentos de planejamento voltados para o desenvolvimento
econômico e social: Política agrícola; Política industrial e Tecnológica; Infra-Estrutura: Marco
Regulatório e Parcerias Público Privada; Políticas Sociais, Previdência Social e de Políticas de
Redistribuição de Rendas; Política Regional.

Economia Agrária I (60h)
Arcabouço teórico das especificidades da agricultura: preço e renda da terra na agricultura
(progresso técnico e a produtividade na agricultura). “Vias” de desenvolvimento do
capitalismo na agricultura. A Questão Agrária no Brasil. Modernização e industrialização da
agricultura brasileira: a formação dos Complexos Agroindustriais (CAI'S). A agricultura
familiar.

Economia Regional e Urbana I (60h)

Definições preliminares e breve recuperação das teorias econômicas acerca do espaço
regional e urbano; Formação econômica regional e urbana do Brasil; A dinâmica regional e
urbana da economia durante a expansão industrial brasileira; Mudanças recentes na dinâmica
regional e urbana brasileira; A região do Triângulo Mineiro; Questões atuais e perspectivas
econômicas para a região do Triângulo.

Monografia I (60 h)
Primeira fase para desenvolvimento e elaboração da Monografia, sob orientação individual de
um docente de livre escolha do aluno, com a aquiescência do docente. Deverá ter as
características formais de trabalho técnico-científico e basear-se no Projeto de Monografia
aprovado em Técnicas de Pesquisa em Economia.

Laboratório de Pesquisa em Economia IV (30 h)

Técnicas e Simulações: a metodologia da análise de conjuntura e cenários aplicada à
Economia. Cenários Nacionais e Internacionais sob Incerteza. Cenários e Empresas
Multinacionais. Cenários e Estados. Estudos de Caso. Análise de Conjuntura e Cenários
Macroeconômicos.
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Desenvolvimento Sócio-Econômico (60 h)
Origem e contribuições seminais da Teoria do Desenvolvimento Econômico. A Especificidade
do Desenvolvimento Econômico Capitalista: o capitalismo auto-determinado. O
Desenvolvimento como um Processo Nacional. O Paradigma Estruturalista: O Desenvolvimento
Econômico na Perspectiva da CEPAL. A Teoria do Excedente Social. O Capitalismo Dependente
e o Subdesenvolvimento. O subdesenvolvimento brasileiro: questões nacionais e impasses
atuais. O desenvolvimento local/territorial endógeno; desenvolvimento sustentável.

Economia Política do Desenvolvimento da América Latina (30h)
As Teorias Explicativas do Desenvolvimento Latino-americano. O Capital Estrangeiro e o Novo
Caráter da Dependência. Crise e Reformas Sociais. Golpes de Estado e Movimento
Insurrecional nos anos 1970. Processo de Redemocratização. Dívida Externa, Déficit Público e
Dívida Social. Inserção Externa nas décadas de 1980 e 1990. Desafios Contemporâneos ao
Desenvolvimento Latino-Americano.

Economia do Meio Ambiente (30h)
Relações entre sistema econômico e meio ambiente. A Economia Ambiental Neoclássica e
suas principais ramificações (economia da poluição e economia dos recursos naturais). A
Economia Ecológica e as distinções básicas com relação à Economia Ambiental Neoclássica.
Escala sustentável, distribuição justa e eficiência econômica. A lei da entropia e o processo
econômico. Macroeconomia Ambiental sob a perspectiva da Economia Ecológica. Risco,
incerteza, ignorância e o princípio da precaução. Política e Legislação Ambiental.
Instrumentos de comando e controle e instrumentos econômicos. Valores de mercado, valores
de não-mercado e a valoração ambiental.

Monografia II (60 h)
Segunda e última fase para o desenvolvimento e elaboração da Monografia, sob orientação
individual de um docente de livre escolha do aluno, com a aquiescência do docente. Deverá
ter as características formais de trabalho técnico-científico e basear-se no Projeto de
Monografia aprovado em Técnicas de Pesquisa em Economia e em Monografia I. A Monografia
elaborada será defendida perante Banca Examinadora, conforme Regulamento para
Monografia do Curso de Graduação – Bacharelado em Ciências Econômicas.
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Disciplinas Optativas

A partir do 6º Período

Finanças Internacionais (60 h)
Modelos de Taxa de Câmbio. Política Monetária. Regimes Monetários e Política Cambial em
Mercados Emergentes. Arquitetura do Sistema Financeiro Internacional. Modelos de Ataque
Especulativo. As Crises da Década de 1990. Modelos de Dívida Soberana. As Crises do Início de
2000. Desequilíbrios Globais Atuais.

Economia Agrária II (60 h)
Política agrícola e agroindustrial no Brasil; a questão da agregação de valor para mercado
interno e externo; evolução da produção e das exportações de produtos agrícolas brasileiros;
agricultura e demografia; comércio agrícola internacional; agroenergia: biodiesel e etanol;
competitividade da produção agrícola brasileira; transformações recentes na agricultura
brasileira; agricultura familiar no Brasil e no mundo; mercado de carbono e agricultura;
mudanças climáticas e agricultura; segurança alimentar e a crise mundial dos alimentos 20072008; agricultura no futuro e perspectivas tecnológicas.

Estado e Economia (60 h)
As concepções sobre a natureza do Estado Capitalista. O Estado e o Regime Político. As
formas de governo. A intervenção do Estado. O debate liberalismo x intervencionismo. As
formas de intervenção, áreas e objetivos da intervenção estatal. Os limites da intervenção do
Estado. O Estado nos países subdesenvolvidos. O Estado Brasileiro: constituição histórica e o
seu papel no desenvolvimento brasileiro. A intervenção do Estado no Brasil.

Políticas Públicas Setoriais (60 h)
Aspectos Gerais das Políticas Sociais e o Walfare State no Brasil; O Financiamento do Setor
Público; As Políticas Públicas Setoriais: A Política de Seguridade Social, Políticas de Saúde e
Saneamento Básico, Políticas Públicas para o Meio Ambiente, Política Habitacional, Política
Educacional, Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial; Regulação das Relações
de Trabalho, Condições de Trabalho e o Sistema Público de Emprego; Abastecimento,
Alimentação e Nutrição; Outras Políticas Públicas Setoriais.

Economia da Tecnologia
Inovação Tecnológica – aspectos principais de evidências teóricas e empíricas recentes;
Inovação Tecnológica no Brasil – o Sistema Nacional de Inovação (SNI) brasileiro no período
recente; Inovação Tecnológica no Brasil – perfil e desempenho das firmas inovadoras;
Inovação Tecnológica em Pequenas Empresas; Alianças Estratégicas, Parcerias e Inovação –
casos selecionados; Empreendedorismo e Incubadoras de Empresas; Fontes de Inovação na
Empresa e Indicadores de Inovação; Estrutura de Mercado, Condicionantes Setoriais e
Inovação; Tecnologia e Competitividade Internacional; Inovação no Mundo: Comparação
internacional e o caso dos BRICS; Políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Instituto de Economia – IEUFU
Curso de Graduação – Bacharelado em Ciências Econômicas
Ementário

Economia do Trabalho (60h)
Estudo do mercado de trabalho, formas de produzir e processo de trabalho. Relações de
trabalho e mecanismos de proteção social.

Economia de Empresas II (30h)
Abordagens recentes da gestão empresarial.

Economia Marxista III (60h)

Mais-valia e lucro. Lucro médio. Lei de tendência à queda da taxa de lucro. Capital comercial
e capital portador de juros. Crédito e capital fictício.

Economia Institucional (60h)
Antigo Institucionalismo norte-americano; Nova Economia Institucional; Neo-nstitucionalismo.

Economia Solidária e Cooperativismo (60h)
O Marco Conceitual: Economia Social, Economia Popular, Terceiro Setor, Economia Informal,
Economia da Comunhão e Economia Solidária. O marco Teórico do Cooperativismo e da
Economia Solidária. A Economia Solidária em sua Perspectiva Histórica. A Economia Solidária
e o Problema da Adequação Tecnológica. A Economia Solidária e o Problema do
Desenvolvimento Cognitivo. A Economia Solidária e o Desafio da Autogestão. Redes de Trocas
e Moeda Social. Micro-Finanças, Microcrédito e a Economia Solidária. A Sustentabilidade
econômica, social e ambiental dos empreendimentos solidários. O Marco Legal dos
Empreendimentos Cooperativos e Solidários. Experiências de empreendimentos solidários no
Brasil. Softwares Solidários.

Tópicos em Econometria (60h)
Apresentação dos mais recentes desdobramentos da estatística econômica e da econometria.
Desenvolvimento lógico-formal da estatística econômica; Utilização do ferramental, em suas
matizes recentes, sobre aspectos concretos da pesquisa econômica.

Tópicos em Economia Matemática (60h)
Recordação de medidas de dispersão; introdução às ferramentas e conceitos básicos em
investimentos; investimentos de longo prazo; fatores de analise de investimento:
rentabilidade, risco e liquidez; Produtos de investimento disponíveis no mercado bancário;
desempenho e valor de uma empresa.

Tópicos em Microeconomia (30h)
Aprofundamento de Conceitos fundamentais de Microeconomia. Apresentação do debate
teórico recente. Discussão de temáticas da atualidade.

Tópicos em Macroeconomia (30h)
A fronteira da Macroeconomia na vertente “ortodoxa”; A fronteira da Macroeconomia na
vertente “heterodoxa”; O chamado “Novo Consenso Macroeconômico”.
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Macrodinâmica II (30h)
A abordagem neoclássica; A crítica a teoria neoclássica; A abordagem schumpeteriana; A
abordagem pós-keynesiana contemporânea; Os modelos de crescimento econômico com
restrição externa; Os avanços nos modelos de crescimento com restrição externa, as
evidências recentes e suas limitações.

Finanças Públicas Subnacionais (60h)
As "contas públicas": orçamento público. Finanças subnacionais. As “contas públicas” das
esferas regionais (estaduais). As “contas públicas” das esferas locais (municipais). Reforma do
Estado, ajuste fiscal e federação: o papel dos estados e municípios. Reforma tributária,
sistema federativo e diversidades regionais. A gestão pública municipal: possibilidades,
limites e espaço de atuação.

Economia Regional e Urbana II (60h)

A análise do desenvolvimento regional sob uma perspectiva das transformações globais, seus
desafios e propostas de políticas públicas; Os instrumentos de pesquisa e as bases de dados
sobre desenvolvimento regional; A definição de temas de pesquisa sobre desenvolvimento
regional e sua elaboração.

Dinâmicas Territoriais (30h)
Apresentação de questões teóricas para a construção de uma visão crítica sobre o tema do
desenvolvimento territorial e as diferentes dinâmicas que se constituem, tanto
autonomamente a partir da organização de arranjos locais, como os que induzidos a partir das
políticas públicas. Utiliza-se para isso autores brasileiros e estrangeiros que vêm participando
ativamente do debate. Algumas temáticas a serem discutidas relativas ao desenvolvimento
territorial passam por uma reinterpretação da dicotomia rural-urbana; pelo planejamento
centralizado e descentralizado e participativo; e, pela relação política pública central e
descentralização. Além de experiências nacionais de desenvolvimento territorial,
realizaremos ainda análises de experiências européias em da questão da territorialidade.

Tópicos em Mercados Financeiros (60h)
Os desenvolvimentos recentes dos sistemas monetário e financeiro.

Gestão de Projetos (30h)
Gestão do projeto; planejamento de escopo; tempo e dinheiro; riscos; execução; equipe.

Regulação e Antitruste (30h)
Política Antitruste. Mercado Relevante. Poder de Mercado. Eficiências e Princípio da
Razoabilidade. Padrões da Ação Antitruste. Condutas Anticompetitivas. Atos de Concentração.
Prática da Ação antitruste no Brasil e no Mundo. Regulação Econômica. Conceito de Monopólio
Natural. Formas de Regulação dos Preços. Prática da Regulação no Brasil.
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Análise e Elaboração de Projetos II (60h)
Métodos de Avaliação de Empresas: Avaliação Baseada em Ativos, Modelos de Fluxo de Caixa
Descontado, Avaliação Relativa, Modelos de direitos contingentes. Ênfase na avaliação pelo
Fluxo de Caixa Descontado: estimação da taxa de desconto. Mensuração e previsão de fluxo
de caixa.

Teoria dos Jogos (30h)
Introdução à Teoria dos Jogos. Modelos de Jogos. Jogos Simultâneos. Aplicações do Conceito
de Equilíbrio de Nash. Jogos Competitivos e Estratégias Mistas. Jogos Seqüenciais e Repetidos.
Jogos de Informação Incompleta.

Economia Pós-keynesiana (60h)
Keynes e a Economia Monetária de Produção. Os pós-keynesianos da vertente Keynesiana. Os
pós-keynesianos da vertente kaleckiana. A crítica pós-keynesiana à economia do mainstream.

Tópicos em Estratrégias Empresariais Internacionais (60 h)
Estudos de caso sobre estratégias empresariais internacionais (comércio, internacionalização
produtiva, licenciamento, alianças).

Economia e Organizações Internacionais (60h)
Estudo das principais Organizações Internacionais Governamentais e Não-Governamentais, das
Organizações de caráter regional, organizações de segurança, de cooperação econômica e de
outros organismos especializados. Organizações Internacionais e seu papel no Sistema
Internacional.

Instituições Econômicas e Políticas Internacionais (60 h)
Natureza e significado das instituições econômicas e políticas no funcionamento do sistema
internacional. Aspectos teóricos conceituais: natureza das organizações internacionais,
classificação e tipologia. Origem, evolução histórica, aspectos operacionais e processos
decisórios.

Integração e Blocos Econômicos Internacionais (60 h)
Análise das teorias e dos processos de integração regional e de formação e desenvolvimento
dos blocos econômicos internacionais.

Economia Política Internacional (60h)
Os conceitos e as discussões fundamentais da área da Economia Política Internacional e das
Relações Econômicas Internacionais. O estudo da Economia Política Internacional: objeto,
evolução e tendências.

Instituto de Economia – IEUFU
Curso de Graduação – Bacharelado em Ciências Econômicas
Ementário

Tópicos em Economia Política Internacional (60h)
Estudo das novas tendências em Economia Política Internacional.

Tópicos em Desenvolvimento e Sustentabilidade (60h)
Ascensão e Declínio da Economia do Desenvolvimento. O Conceito de Desenvolvimento
Sustentável. Ambigüidades e Deficiências do Conceito de Desenvolvimento Sustentável. Do
Eco-desenvolvimento ao Desenvolvimento Sustentável: Evolução de um Conceito. Teses Sobre
a Ciência e a Ética. Economia, Ecologia e Ética. Agrocombustíveis e Desenvolvimento e
Impactos Sócio-ambientais do Setor Sucro-alcooleiro. Atividades Antrópicas e Impactos
Ambientais. A posição das Nações Unidas com Relação ao Conceito e Prática do
Desenvolvimento Sustentável. Mudanças Climáticas e Desenvolvimento. Agenda XXI e o
Desenvolvimento Local Sustentável. Alguns dos Biomas Brasileiros: Amazônia, Cerrado e Mata
Atlântica, com foco no Cerrado. O Setor Florestal Brasileiro: Agro-florestas e Fomento
Florestal.

Tópicos em Economia Política (30h)
Aprofundamento de temas da Economia Política.

Tópicos em Economia Política do Desenvolvimento da América Latina (30h)
Aprofundamento de estudos das principais questões econômicas, políticas e sociais do
Desenvolvimento Latino-americano.

Teoria das Organizações (60 h)
A Organização e o Ambiente; Planejamento; Organização; Controle; Cultura Organizacional.

Organização do Espaço Mundial (60 h)
A multi-regionalização do globo terrestre e os problemas mundiais contemporâneos.
Organizações e relações internacionais. Formação, situação atual e tendências da organização
do espaço mundial.

LIBRAS – Linguagem Brasileira de Sinais (60h)
Conceito de Libras. Fundamentos históricos da educação de surdos. Legislação específica.
Aspectos lingüísticos da Libras.

