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RESOLVE:

120 h

Re.v09am-.0e. at> dtt>pot>tç5e..óAA.t . 2o

SESSÕES,SALA DE JANEIRO DE 1996DAS 10

ARTELÍRKT BOLS/\NELLO 
PRESIDENTE

Sc^^ão 
noventa

J

de
II,

CONSIDERANDO o que coneta do PA.oce.A4o no 13.606/95-24 
Departamento de. Economia do CCJE;

5

0 CONSELHO DE ENSINO, 
DADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO, 
e. estatutárias e.;

PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSI- 
no uso de suas atA.tbutç.õe.4 £e.gatt>

CONSIDERANDO o Poece^ da Comt44ao de. Ensino de. Grad.ua- 
Extensdo;

CONSIDERANDO a aprovação unanime do Pte.nà.A.to da 
ExtA.aoA.dtndbA.ta do dta dez de janeiro de. mtt novecentos 
e x5eZx5;

a nova gA.ade.

ç.ão e

e.m contA.dbA.to.

AA.t. 1 o_ - ApA.ovaA. a paA.ttA. de. 1 99 6/ 1 a nova gA.ade. cua.- 
A.tcataA. do cuA.t>o de graduação em Ctcnctat, Econômtca^ com 2880 h.o- 
A.az>, t>e.ndo 27 60 h. de. dt^>ctpttnat> obA.tgatÒA.tat> e 120 h de. dtt>ct- 
pttna^ó optattva-ó, tudo de. con£oA.mtdade. com o^> ane.xot> I, II, III, 
IV, V e. VI da p^e^ente Ae.^otuç.do;
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ANEXO I

GRADE CURRICULAR

PRÉ-REQUISITOCÓD. CR.CHS T-E-LDISCIPLINA|D'EP.

0460 4-0-0ECO

60 4-0-0 04ECO

02101

60 4-0-0 04ECO 02110

02112
Matemática A

00191

4-0-0ECO 02115 60 04

e

02117

DAD 30 0-2-0 0100192

ECO 60 4-0-0 04
4o PERÍODO______
Economia Política do 
Desenvolvimento_______
Teoria Microeconômica II 
Teoria Macroeconômica II 
Econometria I_________
Métodos Quantitativos em 
Economia II___________

ECO
ECO

ECO^
ECçQ
ECO"

Estatística II____________
Métodos Quantitativos em
Economia I____________
Prática Desportiva II

60
60
90

60
60
60
90
30

60
60

60
60

60
60
60
60

4-0-0
4-0-0
6-0-0

4-0-0
4-0-0
4-0-0
6-0-0
0-2-0

4-0-0
4-0-0

4-0-0
4-0-0

4-0-0
4-0-0
4-0-0
4-0-0

04
04
06

04
04
04
06
01

04
04

04
04

04
04
04
04

Sist. Econ. e Contabilidade
Social_______________ _
Introd. à Teoria Económica
Introd. à Econ. Política

Form. e Desenvolvimento do
Capitalismo______
Teoria Neoclássica
Teoria Neoclássica
Economia Política
Estatística I______
Matemática B e Sist. Econ. e
Contabilidade Social

Form.Econ.Cap.Contemp. e 
Economia Política___________
T. Micro I e T. Macro I_____
Teoria Macroeconômica I 
Estatística II e T. Macro I 
Métodos Quantitativos em 
Economia I _

S>TA
ECO

E*CO
C-SO
MAT

2o PERÍODO________
Formação e Desenvolvimento
do Capitalismo____________
Teoria Neoclássica_________
Economia Política_________
Estatística I_______________
Matemática B_____________
Prática Desportiva I

Io PERÍODO_________
Sistema Económico c
Contabilidade Social________
Introdução à Teoria
Económica________________
Introdução à Economia Política
Introdução ás Ciências Sociais 
Matemática A

3o PERÍODO_______
Formação Económica do 
Capitalismo Contemporâneo 
Teoria Microeconômica I 
Teoria Macroeconômica I

ECO 
ECO
STA 
MAT 
DAD
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4-0-0 046001658ECO

e

044-0-06001659ECO

4-0-0 0460ECO

Crescimento e Ciclo 4-0-0 0460ECO

02125

04ECO 02129 60 4-0-0

ECO 02130 4-0-0 0460

02126

02128

CSO 60 4-0-0 0402937

ECO 60 4-0-0 0402132

Tée. de Pesquisa em Economia

ECO Monografia I180 0-12-0 0402603

ECO
ECO

02105
02602

Economia Monetária_____
Economia do Setor Público

60
60

4-0-0
4-0-0

4-0-0
4-0-0

04
04

04
04

Relações Económicas 
Internacionais______
Instituições de Direito 
Monografia I_______

9o PERÍODO
Monografia II 
Optativa 1_____
Optativa 2____ _

6o PERÍODO
Formação Económica do
Brasil II
Gestão Económica

ECO
ECO
ECO
ECO

ECO
ECO

60
60
60
60

60
60
60

60
60

60
60

4-0-0
4-0-0
4-0-0
4-0-0

4-0-0
4-0-0
4-0-0

4-0-0
0-4-0

04
04
04
04

04
04
04

04
02

Formação Económica do 
Capitalismo Contemporâneo 
Teoria Microeconômica II 
Teoria Macroeconômica II 
Econometria I___________
Teoria Macroeconômica I 
Teoria Microeconômica II

Crescimento e Ciclo 
Economia Monetária
Econometria II

DIR 
ECQ^

7o PERÍODO 
Economia Brasileira
Contemporânea_______
Elaboração e Análise de
Projetos I____________
Economia Internacional 
Economia Financeira 
Técnicas de Pesquisa em 
Economia

8o PERÍODO________
Formação Social c Política do 
Brasil___________________
Planejamento Económico 
Política Económica

ECO
ECO
ECO

5o PERÍODO_______
Formação Económica do
Brasil I________________
Organização Industrial
Teoria Macroeconômica III
Econometria II__________
Análise Económica da
Variação Patrimonial

Form.Econômica do Brasil I e 
Econ.Polít. do Dcsenvolv. 
Organização Industrial e 
Anál.Econ.da Variação Patrim. 
Teoria Macro Dl e 
Economia Polit. do Desenvolv. 
Teoria Macroeconômica III 
Teoria Macroeconômica II

Formação Econ. do Brasil II e
Teoria Macro III___________
Gestão Económica

Economia do Setor Público 
Crescimento e Ciclo e 
Economia Monetária_____
Economia Internacional
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ANEXO II

ELENCO DE DISCIPLINAS OPTATIVAS

CÓD. PRÉ-REQUISITODEP. DISCIPLINA CHS T-E-L CR.

Matemática A

Econ.Dras.Contemporânea

Economia do Setor Público

ECO 02234 60 4-0-0 04

ECO 02686 60 4-0-0 04

ECO 6002694 4-0-0 04

ECO 60 4-0-002147 04

CSO 60 4-0-001578 04

ECO
GEO
ADM
MAT
CON

ADM
ECO

02146
02149
02150
02103
02109

02102
02233

02699
02687
02142
02145

01731
02139

01665 
02134 
02135 
01664 
02136 
02137

60
60
60
60
60

60
60

60
60
60
60

60
60
60
60
60
60

60
60

4-0-0
4-0-0
4-0-0
4-0-0
4-0-0

4-0-0
4-0-0
4-0-0
4-0-0
4-0-0
4-0-0

4-0-0
4-0-0

4-0-0
4-0-0
4-0-0
4-0-0

04
04
04
04
04

04
04

04
04

04
04
04
04

Form. Económica do Brasil II
Organização Industrial______
Econ.Pol.do Desenvolvimento 
Form. Económica do Brasil II 
Organização Industrial______
Elaboração e Análise de 
Projetos I

Conforme programação do
Departamento_____________
Conforme programação do
Departamento_____________
Conforme programação do
Departamento_____________
Conforme programação do
Departamento_________ ___
Conforme programação do
Departamento_____________
Introdução às Ciências Sociais

FIL
ECO

04
04
04
04
04
04

ECO
ECO
ECO
ECO 
ECO 
ECO

ECO
ECO
GEO
ECO

4-0-0
4-0-0

Economia Agrícola________
Economia c Tecnologia____
Economia Regional c Urbana 
Economia Capixaba_______
Economia Empresarial_____
Elaboração e Análise de 
Projetos II_______________
Introdução á Administração 
Elementos de Análise 
Financeira_______________
Economia c Meio Ambiente 
Economia Política Brasileira 
Demografia Económica 
Técnicas de Tributação e 
Orçamentação____________
Economia e Ética__________
Geografia Económica______
Administração e Sociedade 
Matemática I_____________
Contabilidade e Análise de 
Balanço_________________
Filosofia da Economia I 
Tópicos Especiais cm 
Economia I______________
Topicos Especiais em 
Economia II______________
Tópicos Especiais em 
Economia Dl_____________
Tópicos Especiais em 
Economia Política_________
Tópicos Especiais em Teoria 
Económica _____________
Ciência Política



Ementas das Disciplinas

A recessão dos anos 80/90; conjuntura atual e perspectivas.

ECONOMIA POLÍTICA 
(OB) - (ECO)

TEORIA MACROECONÔMICA
(OB) - (ECO)

ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA 
(OB) - (ECO)

ECONOMIA MONETÁRIA 
(OB) - (ECO)

ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL 
(OB) - (ECO)

TEORIA JvflCROECONÔMICA I 
(OB) - (ECO)

a

a
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Anexo III

Origens do dinheiro em Marx e a visão neoclássica; teoria quantitativa; interpretação da 
moeda em Keynes; crédito e sistema bancário na acumulação capitalista.

macroeconomia de Kalecki:
os esquemas de produção;

Concentração e centralização do capital; objetivos, conceituação e potencial de crescimento 
das firmas; estratégias de crescimento; a internacionalização do capital. Estudos sobre a 
estrutura industrial brasileira.

Valor e mercadoria; transformação do valor cm capital; processo de trabalho, processo de 
valorização e forças produtivas; acumulação e reprodução; concorrência e preços de 
produção;

Demanda efetiva; a macroeconomia de Keynes; a 
determinação dos lucros; a distribuição da renda e 
determinação da renda nacional.

A utilidade marginal e a demanda do consumidor; a produtividade marginal e a oferta do 
produtor; o equilíbrio estático dos mercados em concorrência. /V



1

TEORIA NEOCLÁSSICA 
(OB) - (ECO)

Concorrência perfeita e sua crítica; concorrência imperfeita e sua crítica; a concentração 
industrial e os custos de produção; preços e margens de lucro em condições de oligopólio; 
estruturas de mercado olipolistas e padrões de concorrência.

ECONOMIA DO SETOR PÚBLICO 
(OB) - (ECO)

TEORIA MICROECONÔMICA D 
(OB) - (ECO)

ELEMENTOS DE ANÁLISE FINANCEIRA 
(OB) - (ECO)

Conceitos básicos em matemática financeira; principais critérios de análise de investimentos; 
análise de investimentos cm condições de incerteza; estudo de casos.

O papel do setor público em uma economia capitalista; natureza e estrutura das despesas 
públicas; modalidades de financiamento dos encargos governamentais; orçamento público; as 
finanças públicas no Brasil.

ECONOMIA INTERNACIONAL 
(OB) - (ECO)

ECONOMIA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO 
(OB) - (ECO)

Teorias do desenvolvimento económico; o marco histórico do processo de desenvolvimento 
e subdesenvolvimento; a problemática da industrialização na América Latina; a visão mais 
recente do desenvolvimento.

Princípios básicos c precursores sobre a natureza dos lucros , dos juros e da renda; a teoria 
neoclássica da concorrência do monopólio c introdução do bem-estar económica; sobre a 
teoria neoclássica do capital, da distribuição c da mudança de técnicas; o método neoclássico 
na análise económica-implicações: o problema da construção de hipóteses aprioristicas 
não-realistas; a racionalidade individual-maxitnizante; equilíbrio, estática e dinâmica.

Conceitos básicos; políticas cambiais; substituição de importação, reserva de mercado e a 
política cambial; promoção e exportação; movimento de capital e mercado financeiro 
internacional; integração económica latino-americano.



ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS I 
(OB) - (ECO)

PLANEJAMENTO ECONÓMICO 
(OB) - (ECO)

ECONOMETRIA I 
(OB) - (ECO)

ECONOMETRIA II 
(OB) - (ECO)

CRESCIMENTO E CICLO
(OB) - (ECO)

Modelos nco-keinesianos de crescimento e ciclo; desenvolvimento e ciclo cm Schumpter: 
expansão a longo prazo e progresso técnico; regulação, crise e tendência de longo prazo; 
lei de tendência à queda da taxa de lucro.

FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CAPITALISMO 
(OB) - (ECO)

O desenvolvimento económico e os projetos; o estudo de mercado; a engenharia do projeto; 
a teoria da localização no estudo do projeto; os investimentos; o orçamento dos custos c 
receitas; o financiamento de projeto; o estudo dos aspectos legais e administrativos; avaliação 
micro e macrocconômica de projetos.

Revisão de regressão; regressão múltipla; extensão de regressão; correlação em série; 
equações simultâneas e outros exemplos de regressor e erros correlacionados; o problema da 
identificação; técnicas selecionadas de estimação

Contexto sócio-político do planejamento; caractcrísticas do planejamento em sociedades 
capitalistas e socialistas; evolução histórica e estágio atual do planejamento no Brasil; teorias 
c técnicas de planejamento.

Indicadores económicos e sociais; preços, quantidades, comércio exterior, produção 
industrial, dcflator, IPA, ICV, INPC, IGP; concentração na análise económica; séries 
económicas de tempo; análise econométrica básica; regressão linear simples. Coirelação; 
introdução à regressão múltipla.

A expansão do capital mercantil; a revolução burguesa inglesa; a revolução industrial; o 
capitalismo liberal e sua crise; o imperialismo; a transição da etapa concorrencial para a 
monopolista; a industrialização retardatária: França, Alemanha e USA.
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FORMAÇÃO ECONÓMICA DO CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO 
(OB) - (ECO)

FORMAÇÃO ECONÓMICA DO BRASIL I 
(OB) - (ECO)

FORMAÇÃO ECONÓMICA DO BRASIL II 
(OB) - (ECO)

Mudanças no padrão dc acumulação (1929-45); Comportamento da economia no pós- 
guerra (1945-55); o novo padrão dc acumulação (1956-61); crise e reajustamento (1926- 
67); o milagre económico brasileiro; crise económica pós-74.

TÉCNICAS DE PESQUISA EM ECONOMIA 
(OB) - (ECO)

MONOGRAFIA I E D 
(OB) - (ECO)

ECONOMIA AGRÍCOLA 
(OP) - (ECO)

A primeira matrícula cm Monografia deverá ocorrer após o aluno ter cursado 1.800 
horas/aula. O aluno deverá elaborar um trabalho escrito abordando de preferencia algum 
aspecto da economia nacional.

O significado da investigação em ciências sociais; a relação entre pesquisa e teoria; a 
aplicação da pesquisa em economia e a utilização da computação; a formulação de um 
projeto dc pesquisa; problemas gerais dc mensuração; análise e interpretação; o relatório de 
pesquisa. ,

O período colonial; transição para o trabalho assalariado; expansão cafecira capitalista c o 
início da industrialização; origem da industrialização brasileira (1880-1930).

O final da hegemonia inglesa; a crise dos anos 30; a redefinição do papel do estado na 
ccononúa capitalista; evolução do Padrão Ouro até sua queda; as instituições criadas cm 
Bretlon Woods; o padrão de industrialização dos países de industrialização recente.

Agricultura e questão agrária, no pensamento económico brasileiro; agricultura versus 
indústria; a intervenção estatal; a crise modelo; pequena produção e capitalismo; agricultura 
capixaba; a renda da terra; seminários sobre temas atuais.



Conforme programação semestral do Departamento de Economia

——ONOMIA REGIONAL E URBANA
==P) - (ECO)

TÓPICOS ESPECIAIS DE TEORIA ECONÓMICA 
(Op) - (CSO)

INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS 
(OB) - (CSO)

O caráter específico das Ciências Sociais; o método nas Ciências Sociais; as grandes linhas 
do pensamento social; as classes sociais.

CIÊNCIA POLÍTICA
(OP) - (CSO)

Objeto e problemática da ciência política; conceitos básicos; teorias do Estado; regimes 
políticos; partidos e movimentos sociais.

FORMAÇÃO SOCIAL E POLÍTICA DO BRASIL 
(OB) - (CSO)

Formação e desenvolvimento do Estado no Brasil; o estado oligárquico; a revolução de 30 e 
o Estado Novo; o populismo; a intervenção de 64 e o novo caráter do autoritarismo; crise do 
autoritarismo e transição; a nova ordem política.

^ECONOMIA E TECNOLOGIA
(OP) - (ECO)

surgimento da economia regional enquanto campo específico de elaboração conceituai do 
==:ínsamcnto económico; a configuração do espaço e conceituação da região; desigualdades 
==—=gjonais: teorias sobre as origens das desigualdades regionais; teorias do 

e:scnvolvimento regional; a questão regional no Brasil; o Estado urbano e regional no Brasil; 
^*l;anejamcnto regional e urbano.

Antecedentes teóricos básicos; a revolução científica-técnica; invenção, inovação c 
crescimento económico; o capital monopolista, o Estado e a inovação tecnológica; o caso 
brasileiro.



Tópicos especiais em análise de projetos; estudo de casos.

ECONOMIA EMPRESARIAL 
(OP) - (ECO)

INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO 
(OP) - (ADM)

ECONOMIA CAPIXABA
(OP) - (ECO)

Conceitos fundamentais cm administração; funções básicas da administração; funções 
básicas da organização; as principais correntes do pensamento administrativo; administração, 
burocracia e processo de burocratização.

ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS U 
(OP) - (ECO)

ADMINISTRAÇÃO E SOCIEDADE 
(OP) - (ADM)

GEOGRAFIA ECONÓMICA
(OP) - (GEO)

Conceito de geografia económica; o espaço geográfico; produção de energia; produção de 
matéria-prima; a organização do espaço e a produção industrial; o comércio e o transporte; a 
geografia da agricultura e da pecuária.

A formação da economia capixaba; expansão cafeeira até os anos 50; a crise do café; o 
desenvolvimento industrial; o Espírito Santo c a recente divisão regional do trabalho no 
Brasil.

Estrutura básica; orçamento e custos; planejamento e controle financeiro; a empresa c o 
mercado; a empresa diante do Estado.

Razão, capitalismo e organização economicista; administração e dominação social: 
perspectiva macro-social e micro-social; burocracia e poder: a visão societal; taylorismo e 
capitalismo; a ideologia das teorias; poder e organização complexas no capitalismo 
contemporâneo.
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MATEMÁTICA B 
(OB) - (MAT)

™^e^r;a matricial; sistema dc equações lineares; determin 
~~ °ê»iarmação linear.

MÉTODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA D 
(OB) - (ECO)

Fundamentos da Pesquisa operaciona; programação linear; problemas de transporte, 
alocação, rede; programação dinâmica.

ESTATÍSTICA 
(OB) - (EST)

Conceitos e objetivos da estatística; população e amostras; formas gráficas; medidas de 
tendência central, dispersão e outras e medidas; noções de probalidade; variáveis aleatórias 
contínuas e discretas; valor esperado; distribuição de probabilidade; amostragem; distribuição 
de médias amostrais; teoria do limite central.

ESTATÍSTICA II 
(OB) - (EST)

/XTEMÁTICA A 
>53» - (MAT)

“"Aerncntos básicos; introdução à geometria analítica; limite, continuidade, derivadas e 
■“nvlúcaçõcs para funções de uma variável; máximo e mínimos; introdução ao cálculo integral.

Funções de mais de uma variável; derivadas parciais; máximos e mínimos condicionais; 
iintcgral; equações diferenciais.

Estimação; propriedades dos estimadores; intervalos dc confiança; distribuição “t” 
student; testes de hipótese; tipos de erros I e D; testes de parâmetros populacionais; 
distribuição do Qui-quadrado; testes não-paramétricos; tabelas de contingências; análise de 
variância; distribuição; teste de médias.



MATEMÁTICA I 
<0p(O^) - (MAT)

MATEMÁTICA A 
(OB) - (MAT)

MATEMÁTICA B 
(OB) - (MAT)

MÉTODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA fi 
(OB) - (ECO)

Fundamentos da Pesquisa operaciona; programação linear; problemas de transporte, 
alocação, rede; programação dinâmica.

ESTATÍSTICA 
(OB) - (EST)

Conceitos e objetivos da estatística; população e amostras; formas gráficas; medidas de 
tendência central, dispersão e outras e medidas; noções de probalidade; variáveis aleatórias 
contínuas e discretas; valor esperado; distribuição de probabilidade; amostragem; distribuição 
de médias amostrais; teoria do limite central.

Estimação; propriedades dos estimadores; intervalos de confiança; distribuição “t” de 
student; testes de hipótese; tipos de erros I e H; testes de parâmetros populacionais; 
distribuição do Qui-quadrado; testes não-paramétricos; tabelas de contingências; análise de 
variância; distribuição; teste de médias.

ESTATÍSTICA fi 
(OB) - (EST)

Funções de mais de uma variável; derivadas parciais; máximos e mínimos condicionais; 
integral; equações diferenciais.

Álgebra matricial; sistema de equações lineares; determinantes e matriz inversa; introdução à 
progr amação linear.

Elementos básicos; introdução à geometria analítica; limite, continuidade, derivadas e 
aplicações para funções de uma variável; máximo c mínimos; introdução ao cálculo integr al.



Conforme programa a ser estabelecido.

e

FILOSOFIA DA ECONOMIA I 
(OP) - (FIL)

INSTITUIÇÃO DE DIREITO 
(OB) - (DIR)

DEMOGRAFIA ECONÓMICA 
(OP) - (GEO)

Evolução demográfica; movimentos da população; 
demográfica; estudo demográfico do Brasil.

TÉCNICAS DE TRIBUTAÇÃO E ORÇAMENTO 
(OP) - (ECO)

CONTABILIDADE E ANÁLISE DE BALANÇO 
(OP) - (CON)

Conceito e princípios gerais; bases e funcionamento do processo contábil; balanço, balancete 
e demonstração de lucros e peidas; análise de balanços (teoria e prática).

ECONOMIA E ÉTICA 
(OP) - (ECO)

Introdução ao direito; direito constitucional; direito comercial; direito financeiro; direito 
traballiista; direito internacional.

SISTEMA ECONÓMICO E CONTABILIDADE GERAL 
(OB) - (ECO)

O processo de produção das idéias numa perspectiva epistemológica fundamentada na 
dialética de Marx; implicações dos eixos epistemológicos fudamentais das concepções da 
realidade; fundamentos antológicos da crítica da economia política.

O sistema tributário brasileiro: impostos sobre o comércio exterior, sobre o património e a 
renda sobre a produção e circulação-, impostos especiais e taxas diversas; orçamento 
público: conceito e proposta orçamentaria.

Origem e estrutura do capitalismo; características centrais do sistema económico na 
atualidade; conceitos básicos de Economia; Agregados macroeconômicos; 
nacionais no Brasil; matriz de insumo-produto.

a transição demográfica; análise

as contas



problemas

KNTRODUÇÃO À TEORIA ECONÓMICA 
i(OB) - (ECO)

O pluralismo como característica da teoria económica; a pluralidade na teoria económica; a 
transição para a cicncia económica moderna a partir de desenvolvimento teórico nos ‘séculos 
XVIII e XIX;

MÉTODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA I 
(OB) - (ECO)

TEORIA MACROECONÔMICA D
(OB) - (ECO)

Elementos básicos da reação neoclássica à macroeconomia de Keynes: a síntese neoclássica; 
a macroeconomia pós-keynesiana.

RELAÇÕES ECONÓMICAS INTERNACIONAIS 
(OB) - (ECO)

O sistema monetário internacional; a crise dos anos 70-8-; a nova onda neoliberal; a terceira 
revolução industrial; a moderna divisão em blocos e a globalização; a integração financeira 
mundial.

GESTÃO ECONÓMICA 
(OB) - (ECO)

Gestão e valorização produtiva: as decisões de curto prazo; articulação e valorização 
produtiva e financeira; coordenação e controle; orçamento e plencjamcnto.

A valorização de riqueza no circuito financeiro; instrumentos e técnicas de valorização 
financeira; o mercado financeiro no Brasil; a globalização financeira.

ECONOMIA FINANCEIRA 
(OB) - (ECO)

POLÍTICA ECONÓMICA 
(OB) - (ECO)

Instrumentos de política económica; articulação na política económica; política económica 
no Brasil.

Elementos de matemática financeira; aplicações de cálculo e 
económicos.

álgebra matricial a



Conforme programação do Departamento.

Conforme programação do departamento.

in

ECONOMIA POLÍTICA BRASILEIRA 
(OP) - (ECO)

ECONOMIA E MEIO AMBIENTE 
(OP) - (ECO)

Recursos naturais c dc desenvolvimento capitalista; meio ambiente e análise económica; 
técnicas de avaliação económica c recursos naturais.

ANÁLISE ECONÓMICA DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL.
(OB) - (ECO)

Elementos contábeis para análise do património; o significado económico dos indicativos 
patrimoniais; tempo económico, formação de expectativas e gestão patrimonial; avaliação 
patrimonial e tomada dc decisões.

INTRODUÇÃO À ECONOMIA POLÍTICA 
(OB) - (ECO)

TEORIA MACROECONÒMICA UI 
(OB) - (ECO)

Referencial neoclássico tradicional. A crítica e o desenvolvimento novo clássico. A variante 
novo-keymesiana.

TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA I 
(OP) - (ECO)

TÓPICOS ESPECIAIS EM CONOMIAII 
(OP) - (ECO)

Recuperação c discussão das principais obras que compõem o pensamento económico 
brasileiro, com ênfase no debate dos anos 80 c 90.

O método científico. Noção de paradigma e pluralidade. Normas básicas do trabalho 
acadêmico. Lógica formal e lógica dialética. Especificidade metodológica da economia 
política.



Conforme programação do departamento.

Conforme programação do Departamento.
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TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA III 
(OP) - (ECO)

TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA POLÍTICA 
(OP) - (ECO)

Ementas das disciplinas obrigatórias 
Ementas das disciplinas optativas 
Total das ementas............................

24
24
66


