
 

UFF/COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS 
 

CURRÍCULO NOVO - EMENTÁRIO 
 
 
DEPARTAMENTO DE ANÁLISE (GAN) 
 
GAN 00.145 - MATEMÁTICA PARA ECONOMIA I - Obrigatória - 60 horas/aula 
Limites de Funções. Continuidade e Diferenciabilidade de funções reais de variável real. Otimização de função real 
de uma variável. Funções de duas variáveis. Derivadas parciais. Teorema da Função Implícita. Otimização de 
funções de duas variáveis e Multiplicadores de Lagrange.  
 
GAN 00.146 - MATEMÁTICA PARA ECONOMIA II - Obrigatória - 60 horas/aula 
Integral de uma variável, interpretação e aplicações. Teorema Fundamental do Cálculo. Integral indefinida. Técnicas 
de integração: por partes e substituição. Integrais impróprias. Otimização de funções definidas por integrais 
(esperança matemática). Integrais duplas. Teorema de Fubinni. Integrais Iteradas. Aplicações. Equações Diferenciais 
Ordinárias. Equações diferenciais lineares e não lineares. Equações diferenciais ordinárias com coeficientes 
constantes. Equações em Diferenças Finitas. Equilíbrio 
 
GAN 00.147 - MATEMÁTICA PARA ECONOMIA III - Obrigatória - 60 horas/aula 
Sistema de Equações Lineares. Álgebra Matricial. Determinante e traço de uma matriz. Espaços Euclidianos. 
Independência linear. Base. Produto Interno. Autovalores e autovetores. Matrizes simétricas. Diagonalização. Forma 
Quadrática. Derivada matricial de Formas Quadráticas. Aplicações em Otimização de funções e em Equações em 
diferenças. 
 
DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA (GAP) 
 
GAP 00.112 - ANTROPOLOGIA I - Optativa - 60 horas/aula 
A antropologia como campo de conhecimento. Sistematização do conhecimento antropológico através de esquemas 
conceituais explicativos. Problemas básicos de organização social, política e econômica dentro da perspectiva 
antropológica. Conhecimento e crença na sistematização do universo; sistemas de valores e padrões de 
comportamento: magia, religião e ciência; mitologia e arte. 
 
GAP 00.116 - MOVIMENTOS SOCIAIS URBANOS - Optativa - 60 horas/aula 
Perspectivas teóricas sobre os movimentos sociais em áreas urbanas. Situação de conflito e mobilização política. O 
processo de construção de atores políticos e seus desdobramentos sociais. 
 
GAP 00.126 - PENSAMENTO SOCIAL BRASILEIRO - Optativa - 60 horas/aula 
Os grandes eixos temáticos: a fábula das três raças; o saneamento do Brasil; o litoral e o sertão; a conciliação entre a 
Geografia e a História; a existência da tradição. O Brasil nas Américas: a questão da identidade regional. Civilização 
e barbárie: a questão política. 
 
GAP 00.142 - ANTROPOLOGIA ECONÔMICA - Optativa - 60 horas/aula 
Contribuições da Antropologia no campo dos estudos sobre economia. Análise dos sistemas econômicos. Cultura e 
racionalidade. 
 
GAP 00.143 - ANTROPOLOGIA URBANA - Optativa - 60 horas/aula 
O espaço social e seu significado na área urbana. Investigações antropológicas de fenômenos localizados em áreas 
urbanas. Principais tendências da Antropologia Urbana. 
 
GAP 00.144 - ANTROPOLOGIA DA SOCIEDADE INDUSTRIAL - Optativa - 60 horas/aula 
Compreensão das especificidades da sociedade industrial em função do contraste com sociedades não-industriais. O 
contrato entre estas sociedades e os problemas daí advindos. Limites da sociedade industrial. 
 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA POLÍTICA (GCP) 
 
GCP 00.056 - TEORIA DO ESTADO I - Optativa - 60 horas/aula 
Relação entre sociedade e Estado nas diferentes concepções teóricas, e suas consequências na organização política. 
Absolutismo, liberalismo, socialismo, bonapartismo e fascismo. 
 
GCP 00.058 - TEORIA DO ESTADO V (ANÁLISE DE POLÍTICAS PÚBLICAS) - Optativa - 60 horas/aula 
Diferentes modelos de análises de Políticas Públicas. Estado e Políticas Públicas: processo decisório, atores e 
agências governamentais. Relações entre arenas decisórias e grupos de pressão. Processo decisório e sistema 



 2 

representativo. Formulação e implementação de políticas públicas: estudo de casos de políticas sociais, econômicas 
etc. Estudos comparados sobre a tomada de decisões sobre policies. 
 
GCP 00.059 - RELAÇÕES INTERNACIONAIS I - Optativa - 60 horas/aula 
O conceito de relações internacionais. O desenvolvimento recente dos problemas fundamentais das relações 
internacionais. Blocos de potência e aliança. As questões básicas das relações internacionais; a guerra e a paz. 
 
GCP 00.068 - POLÍTICA I - Optativa - 60 horas/aula 
Objetivo do estudo da política: problemas de definição. A reflexão política entre os gregos. Principais temas e 
paradigmas do pensamento político medieval. A dessacralização da política e a emergência do realismo político. 
Ordem política e contrato. 
 
GCP 00.078 - RELAÇÕES INTERNACIONAIS III - Optativa - 60 horas/aula 
A formação do território brasileiro. Política Externa e a questão das fronteiras. O processo colonial brasileiro e o 
quadro internacional. O Primeiro Reinado: o reconhecimento da independência brasileira. O Segundo Reinado: 
relações entre Brasil e Inglaterra. As Guerras da Bacia do Prata. A República Velha. Política Externa do período 
Vargas. Período 1945-1964. A Política Externa Independente. Período pós-1964: do alinhamento internacional ao 
“pragmatismo responsável”. Perspectiva da política externa brasileira. 
 
DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA (GET) 
 
GET 00.045 - ANÁLISE DE REGRESSÃO - Optativa - 60 horas/aula 
Regressão linear simples e correlação. Adequação do modelo. Regressão linear múltipla. Regressão polinomial. 
Variáveis indicadoras. Construção de modelos e seleção de variáveis. 
 
GET 00.071 - ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS - Optativa - 60 horas/aula 
Processos estocásticos. Estacionaridade. Tendência e sazonalidade. Modelos de alisamento. Modelos de auto-
regressão. Modelos de Box e Jenkins. Especificação. Identificação. Estimação. Verificação. Previsão. 
 
GET 00.108 - TEORIA DA DECISÃO - Optativa - 60 horas/aula 
Conceitos básicos. Árvores de decisão. Teoria da utilidade. Diagrama de influência. Estimação bayesiana na análise 
de decisão. 
 
GET 00.117 - MÉTODOS ESTATÍSTICOS APLICADOS À ECONOMIA I - Obrigatória - 60 horas/aula 
Estatística descritiva, números índices, probabilidade, variáveis aleatórias discretas. 
 
GET 00.118 - MÉTODOS ESTATÍSTICOS APLICADOS À ECONOMIA II - Obrigatória - 60 horas/aula 
Variáveis aleatórias contínuas. Variáveis aleatórias multidimensionais. Estimação de parâmetros: pontual e por 
intervalo. Testes de hipóteses. 
 
DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA (GFL) 
 
GFL 00.019 - FILOSOFIA GERAL III - Optativa - 60 horas/aula 
A função crítica da Filosofia. Teorias sobre a produção do conhecimento cientifico. O surgimento das ciências 
humanas; suas relações com as ciências consagradas e com o pensamento filosófico. A cientificidade como 
problema. 
 
GFL 00.020 - EVOLUÇÃO DO PENSAMENTO FILOSÓFICO E CIENTÍFICO - Optativa - 60 horas/aula 
Estudo das principais formas históricas do discurso filosófico e científico, desde as principais manifestações gregas 
até a atualidade. 
 
GFL 00.022 - FILOSOFIA GERAL II - Optativa - 60 horas/aula 
História da Lógica. Lógica aristotélica. Período escolástico. Lógica clássica. Lógica simbólica. Teoria do 
conhecimento. Filosofia da ciência. Conhecimento científico. Metodologia das ciências hipotético-dedutivas. 
 
GFL 00.024 - INTRODUÇÃO À FILOSOFIA - Optativa - 60 horas/aula 
Delimitação do objeto próprio da Filosofia. Divisão da Filosofia. Caracterização dos diferentes tipos de saber. 
Problemas filosóficos. Iniciação ao estudo da Lógica Formal e da Filosofia da Ciência. 
 
GFL 00.025 - HISTÓRIA DA FILOSOFIA II - Optativa - 60 horas/aula 
Renascimento: suas heranças e aberturas. O problema do método na Ciência e na Filosofia Moderna. 
Desenvolvimento do racionalismo e do empirismo. De Descartes a Hume. Importância e crise e dos conceitos de 
substância e casualidade. Kant e a Filosofia transcendental. O idealismo de Fichte a Hegel. Anti-hegelianos. 
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Movimentos materialistas e positivistas. Desenvolvimento da filosofia da ciência. Relativismo e verdade. 
Neopositivismo e fenomenologia. Rumos atuais. 
 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA (GGE) 
 
GGE 00.122 - FORMAÇÃO SOCIOESPACIAL BRASILEIRA - Optativa - 60 horas/aula 
Posição do Brasil no contexto geopolítico e econômico mundial. O papel do Estado na conformação geográfica do 
Brasil: do Estado cartorial ao planejamento. A apropriação do território: das Sesmarias ao Estatuto da Terra. Padrões 
de organização social do espaço brasileiro: do padrão colonial ao semicolonial ou da Colônia à República Velha. 
Padrões de organização social do espaço brasileiro. A crise do atual modelo socioespacial e a questão do Estado. 
Unidade e diversidade da formação socioespacial brasileira. 
 
GGE 00.123 - SOCIEDADE E NATUREZA - Optativa - 60 horas/aula 
A concepção e a apropriação da Natureza nas diferentes culturas (oriental e ocidental). As diversas fases históricas 
da relação sociedade-natureza: as sociedades pré-históricas, agrárias e industriais. Os paradigmas tecnológicos 
modernos. Vertentes do movimento ambientalista e os modelos de desenvolvimento. 
 
GGE 00.124 - A NATUREZA E SUA DINÂMICA NO BRASIL - Optativa - 60 horas/aula 
A Natureza e seu significado na organização do espaço brasileiro. A questão da tropicalidade. Os elementos 
formadores da natureza e seu inter-relacionamento. As grandes paisagens naturais originais. As potencialidades da 
natureza (recursos naturais) frente ao desenvolvimento econômico e tecnológico. A questão da biodiversidade. 
Problemas ambientais dos ecossistemas brasileiros e as suas relações com as questões ambientais globais. 
 
GGE 00.125 - A GEOGRAFIA DOS BLOCOS MUNDIAIS DO PODER - Optativa - 60 horas/aula 
Blocos e redes de poder: globalização e contradições internacionais. Padrões de desenvolvimento e configuração 
espacial dos centros mundiais de poder. A emergência do Japão e da Ásia Oriental como centro econômico e as 
relações com os EUA. Fragmentação do bloco socialista e a unificação europeia. Hegemonia dos EUA e sua 
reestruturação econômica. O papel da África, do Oriente Médio e da Ásia Meridional no processo de 
globalização/fragmentação mundial. 
 
GGE 00.138 - GEOGRAFIA DA INDÚSTRIA - Optativa - 60 horas/aula 
Evolução da atividade industrial do artesanato à manufatura. A revolução industrial e a reordenação espacial da 
sociedade moderna. Modelos de industrialização. O paradigma técnico-científico moderno e os problemas 
ambientais e locacionais do espaço industrial. A crise do padrão, as inovações tecnológicas e a nova especialidade. 
 
GGE 00.139 - ESTUDO DE IMPACTOS AMBIENTAIS - Optativa - 60 horas/aula 
A questão dos impactos ambientais. A legislação ambiental no Brasil. As metodologias do EIA/RIMA. O 
gerenciamento ambiental; zoneamento econômico-ecológico, licenciamento e monitoramento. O RIMA como 
instrumento popular. 
 
DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA (GHT) 
 
GHT 00.299 - HISTÓRIA DO MOVIMENTO OPERÁRIO NO BRASIL - Optativa - 60 horas/aula 
Antecedentes: Indústria e classe operária protocapitalistas. Movimentos sociais, sindicatos e partidos operários da 
República Velha nos anos 80. A evolução da industrialização no Brasil e as configurações sociais e políticas da 
classe operária. Tradições políticas e culturais da classe operária. 
 
GHT 00.302 - HISTÓRIA DA ESCRAVIDÃO NO BRASIL - Optativa - 60 horas/aula 
Instalação, desenvolvimento, características principais e crise da escravidão no Brasil (século XIV-XIX). O tema 
será enfocado nos seus aspectos econômicos e sociais, políticos e culturais, com especial atenção aos debates que, a 
respeito, atravessam em diferentes épocas a historiografia contemporânea acerca do Brasil. 
 
GHT 00.303 - HISTÓRIA DA AGRICULTURA BRASILEIRA - Optativa - 60 horas/aula 
Estruturas agrárias, produção e propriedades no Brasil. A evolução da empresa agrícola brasileira. A mobilização 
camponesa no Brasil. O desenvolvimento capitalista na agricultura brasileira: a questão agrária e a reforma agrária. 
 
GHT 00.304 - HISTÓRIA DO TRABALHO - Optativa - 60 horas/aula 
Trabalho escravo e trabalho livre: do início dos tempos modernos à Revolução Industrial. Divisão e organização do 
trabalho nas unidades de produção. A Revolução Industrial e a Era da Máquina. Da manufatura à Grande Indústria; 
emergência do proletariado moderno. A dinâmica das revoluções científico-tecnológicas do capitalismo e o processo 
de trabalho. O trabalho no mundo socialista. Os novos padrões contemporâneos de organização do trabalho; 
agricultura, indústria e serviços. 
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GHT 00.305 - HISTÓRIA DAS TÉCNICAS - Optativa - 60 horas/aula 
O desenvolvimento técnico nas sociedades da Antiguidade e da Idade Média. As inovações técnicas dos séculos XV 
e XVI e a expansão comercial europeia. A revolução técnico-industrial e a implantação do sistema capitalista nos 
séculos XVIII e XIX. O desenvolvimento técnico no século atual e os problemas e perspectivas das sociedades 
contemporâneas. 
 
GHT 00.306 - HISTÓRIA DAS RELAÇÕES ECONÔMICAS INTERNACIONAIS - Optativa - 60 horas/aula 
As relações econômicas internacionais dos séculos XVI a XX. O ouro e o câmbio, exportações e importações. O 
trânsito de capitais. Os rendimentos de capitais. A importação de tecnologia. As empresas e conglomerados 
multinacionais. O capital financeiro internacional. A história da dívida externa. 
 
GHT 00.307 - HISTÓRIA DO PENSAMENTO ECONÔMICO BRASILEIRO - Optativa - 60 horas/aula 
O pensamento econômico brasileiro à época colonial. Intervencionismo e liberalismo no século XIX. Industrialismo 
e conservadorismo na República Velha. O pensamento industrial e o “emergencialismo” na era Vargas. 
Neoclassicismo, monetarismo e estruturalismo no pós-guerra; tendências recentes. 
 
GHT 00.313 - HISTÓRIA ECONÔMICA GERAL I - Obrigatória - 60 horas/aula 
Crise no Feudalismo e transição: o período da acumulação primitiva de capital; a Revolução Industrial; a crise de 
1873. 
 
GHT 00.314 - HISTÓRIA ECONÔMICA E SOCIAL NOS TEMPOS MODERNOS - Optativa - 60 horas/aula 
A expansão comercial europeia e o mercantilismo. Dos “universos enclavados” à unificação do mundo, dos sistemas 
de produção e dos mercados. Os primórdios da industrialização no século XVIII. A sociedade do Antigo Regime e 
sua crise. 
 
GHT 00.315 - HISTÓRIA ECONÔMICO-SOCIAL DA ÉPOCA CONTEMPORÂNEA - Optativa - 60 
horas/aula 
A Revolução Industrial e a afirmação do capitalismo, as revoluções liberais e a construção da ordem burguesa; as 
novas estruturas políticas e sociais, liberalismo, socialismo e conservadorismo. A tendência à monopolização do 
capitalismo e as crises econômicas. A crise da sociedade liberal. A Revolução Russa e a construção do Socialismo. 
Os fascismos e o informismo democrático. A expansão imperialista e os nacionalismos anticoloniais. 
 
GHT 00.316 - HISTÓRIA DO MOVIMENTO OPERÁRIO EUROPEU E NORTE-AMERICANO - Optativa - 
60 horas/aula 
Antecedentes: insurreições e utopias sociais do início da época moderna até fins do século XVIII. A Revolução 
Industrial e as transformações da sociedade. A emergência do proletariado contemporâneo. Classe operária europeia, 
movimentos sociais, partidos políticos operários e revoluções nos séculos XIX e XX. classe operária norte-
americana. Movimentos sociais e partidos políticos operários nos Estados Unidos, séculos XIX e XX. As revoluções 
científico-tecnológicas de fins do século XIX e no século XX: as novas configurações sociais e políticas da classe 
operária na Europa e nos EUA. 
 
GHT 00.317 - HISTÓRIA ECONÔMICO-SOCIAL DAS AMÉRICAS COLONIAIS - Optativa - 60 horas/aula 
Estudo das formas de produção e trabalho nas diferentes regiões da América Latina, Antilhas e EUA, englobando a 
análise da estratificação social e dos conflitos decorrentes. 
 
GHT 00.318 - HISTÓRIA DO MOVIMENTO OPERÁRIO NA AMÉRICA LATINA - Optativa - 60 horas/aula 
Desenvolvimento da América Latina e a formação de proletariado latino-americano. Organização dos trabalhadores 
urbano-industriais na América Latina: composição, ideologias, formas de mobilização e luta política, movimento. A 
influência de ideias socialistas e reformistas. A questão da população. Estudos monográficos. 
 
GHT 00.319 - HISTÓRIA ECONÔMICO-SOCIAL DAS SOCIEDADES ASIÁTICAS - Optativa - 60 
horas/aula 
As sociedades e os Estados Asiáticos: tradições políticas e culturais; Ásia Ocidental, Índia, Sudeste Asiático, China 
e Japão. A expansão imperialista na Ásia: séculos XIX e XX. As sociedades asiáticas frente ao capitalismo 
internacional: adaptação, crise, guerra e revolução: China e Japão. Os novos caminhos das sociedades asiáticas no 
pós-1945: papel mundial do Japão. 
 
GHT 00.320 - HISTÓRIA ECONÔMICO-SOCIAL DAS SOCIEDADES AFRICANAS - Optativa - 60 
horas/aula 
As sociedades e os Estados africanos: tradições políticas e culturais: a África do Norte, o Sudão ocidental e central, 
a África do nordeste e do leste, o Golfo de Benin, a África Central e a África Austral. A expansão imperialista, 
séculos XIX e XX: transformações políticas e econômicas. O processo de colonização. Da descolonização à 
independência: as sociedades africanas e os desafios do século XX. 
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GHT 00.321 - HISTÓRIA DA ESCRAVIDÃO - Optativa - 60 horas/aula 
A iluminação recíproca da escravidão antiga e da moderna. Formas lógicas e transformações da escravidão, da 
Antiguidade à época contemporânea. 
 
GHT 00.322 - HISTÓRIA DA AGRICULTURA - Optativa - 60 horas/aula 
A produção historiográfica relativa às sociedades agrárias enfatizando a diversidade possível de abordagem e um 
tratamento metodológico, especialmente no que se refere à análise das técnicas, dos regimes fundiários, dos sistemas 
de troca, da demografia, das relações de trabalho e das políticas socioculturais. 
 
GHT 00.323 - HISTÓRIA ECONÔMICO-SOCIAL DO MUNDO IBÉRICO - Optativa - 60 horas/aula 
As economias e as sociedades ibéricas medievais. A expansão na península (“Reconquista”) na África e em outras 
partes do planeta. Economias e sociedades ibéricas nos Tempos Modernos e Idade Contemporânea. 
 
GHT 00.324 - HISTÓRIA DA POPULAÇÃO MUNDIAL - Optativa - 60 horas/aula 
Demografia histórica: objeto, muitos métodos e correntes historiográficas. Modelos de estudos demográficos em 
história. Pesquisa em demografia histórica no Brasil: estudos de casos. Demografia e história econômico-social. 
Demografia e história da família. O tema da população na história das ideias. 
 
GHT 00.325 - HISTÓRIA ECONÔMICO-SOCIAL DO RIO DE JANEIRO - Optativa - 60 horas/aula 
A cidade colonial e os principais núcleos do interior; economia e sociedade. A organização da produção. História 
econômico-social nos séculos XIX e XX: indústria, comércio e comunicações: o processo de urbanização; a questão 
habitacional; o mercado de trabalho, os transportes urbanos. 
 
GHT 00.326 - HISTÓRIA DO PENSAMENTO ECONÔMICO EUROPEU - Optativa - 60 horas/aula 
A emergência do pensamento econômico europeu. O mercantilismo: pensamento e prática. A fisiocracia e as origens 
do liberalismo econômico. Adam Smith, Say, Ricardo, o pensamento de Marx. O marginalismo. Leste e oeste: 
tendências recentes nos principais países europeus. 
 
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA (GSO) 
 
GSO 00.104 - SOCIOLOGIA URBANA - Optativa - 60 horas/aula 
O processo de urbanização. Relações rurais/urbanas. Urbanização e industrialização. As classes sociais na área 
urbana. Migração interna. Planejamento urbano: características e problemas. Expansão urbana e mobilização social. 
Sociedades de massa. Comportamento urbana e o problema da marginalidade. 
 
GSO 00.109 - SOCIOLOGIA DO TRABALHO - Optativa - 60 horas/aula 
A organização da produção e as relações de trabalho; industrialização e organização do trabalho; o trabalho no meio 
rural; automação, alienação e anomia; trabalho e desenvolvimento; análise da organização do trabalho na sociedade 
brasileira. 
 
GSO 00.123 - SOCIOLOGIA INDUSTRIAL - Optativa - 60 horas/aula 
Modelos de industrialização. Classes na sociedade industrial. Conflito e sociedade industrial (alienação e anomia). 
Estrutura da produção e marginalidade. 
 
GSO 00.124 - SOCIOLOGIA RURAL - Optativa - 60 horas/aula 
Estrutura agrária:  organização da comunidade, da produção e da propriedade. A relação estrutural latifúndio-
minifúndio. O problema da empresa agrícola. A estrutura do poder local. As relações rurais/urbanas. 
 
GSO 00.125 - TEORIA SOCIAL BRASILEIRA - Optativa - 60 horas/aula 
O ensaísmo: Alberto Torres. Oliveira Viana e Azevedo Amaral. A redução sociológica: Guerreiro Ramos. O grupo 
paulista: relações raciais e processos da estrutura nacional. 
 
GSO 00.126 - SOCIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO NA AMÉRICA LATINA - Optativa - 60 horas/aula 
Perspectiva histórica da formação econômica e social da América Latina. A estrutura econômica e os fatores de 
crescimento; a formação do mercado interno e regional; a distribuição da renda e a estrutura ocupacional. 
Industrialização e estrutura agrária. A estrutura de classes no meio rural e no meio urbano; o processo de 
urbanização, as migrações internas; marginalidade e mobilização nas teorias da modernização. Desenvolvimento e 
subdesenvolvimento; o conceito de dependência. A estrutura do poder; etapas do desenvolvimento político, 
oligarquias e elites de poder. 
 
GSO 00.127 - SOCIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO NO BRASIL - Optativa - 60 horas/aula 
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Abordagem que integram o conjunto de tendências e alternativas teóricas de análise do tema desenvolvimento, 
objetivando o estudo do caso brasileiro. Os tópicos incluem: origem da questão desenvolvimento como problema 
teórico. Desenvolvimento e mudança social. Desenvolvimento como processo social global. Crescimento e 
desenvolvimento. Indicadores do desenvolvimento. Teoria da modernização; análise tipológica: sociedades 
tradicionais e sociedades modernas. Teoria do subdesenvolvimento e dependência. Análise do caso brasileiro: 
estrutura agrária, industrialização e desenvolvimento. 
 
GSO 00.128 - SOCIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO - Optativa - 60 horas/aula 
A análise marxista das crises; a Lei Tendencial da Queda do Lucro e os mecanismos que a sustam. O debate entre 
Lênin e Luxemburgo sobre a expansão mundial capitalista. Progresso, evolução e desenvolvimento: três paradigmas 
sociológicos para a mudança social. A Teoria da Modernização da Sociologia Funcionalista do M.I.T.: Eisenstadt, 
Rostw, Hoselitz, Germani, Milikan & Blackmer etc. As trocas desiguais e a visão cepalina. A Teoria da 
Dependência e suas críticas internas: Gunder Frank, FH Cardoso etc. A criação de centros de reflexão sobre o 
desenvolvimento brasileiro: os isebianos. Exames dos principais planos brasileiros de desenvolvimento, tendo em 
vista suas premissas e seus mecanismos formuladores e executores. As críticas ao produtivismo e ao economicismo 
e o surgimento de novos agentes sociais questionadores: os ambientalistas, os anticonsumistas. A proposta do 
desenvolvimento sustentável do Relatório Brundtland e da UNCED. Os novos indicadores do desenvolvimento 
humano. 
 
DEPARTAMENTO DE DIREITO PÚBLICO (SDB) 
 
SDB 00.139 - LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA - Optativa - 60 horas/aula 
Direito Financeiro: necessidades coletivas e serviço público. Política fiscal e tributária. Noções gerais sobre 
tributação. Código Tributário Nacional. Discriminação da competência tributária. Obrigação tributária e crédito 
tributário. 
 
SDB 00.140 - DIREITO ECONÔMICO - Optativa - 60 horas/aula 
Conceito. Estrutura jurídica do Banco Central e da Bolsa de Valores. As leis que disciplinam o mercado de capitais. 
Do Conselho Administrativo da Defesa Econômica. Conselho Monetário Nacional e os efeitos jurídicos das suas 
decisões. Fundamentos jurídicos da intervenção do Estado no domínio econômico. 
 
SDB 00.141 - TEORIAS DO ESTADO - Optativa - 60 horas/aula 
Estado: origens, formação, tipos históricos. Conceito. Elementos. Fins do Estado. Estado e direitos humanos: a 
teoria da autolimitação. Sociedade civil e sociedade política. 
 
SDB 00.142 - DIREITO DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS - PÚBLICO - Optativa - 60 horas/aula 
A Teoria das Relações Internacionais e o Direito Internacional Público. Histórico do Direito Internacional Público. 
Fontes do Direito Internacional Público. A ordem jurídica internacional e a ordem estatal: compatibilidade e suas 
teorias. Estado e o seu reconhecimento. Governo e o seu reconhecimento. Direito do mar e sua convenção 
internacional. Plataforma continental. As organizações internacionais. 
 
SDB 00.143 - DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA I - Optativa - 60 horas/aula 
Direito Administrativo: noções introdutivas, histórico, fontes, objeto, conceito, controles. Princípios da 
administração pública. Regime jurídico administrativo. Organização político-administrativa (divisões do poder 
orgânico e espacial). Função administrativa. Órgãos e elites públicos. Agentes e bens públicos. Poderes funcionais 
da administração pública. Relação jurídico-administrativa (atos, contratos e licitações). 
 
SDB 00.144 - DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA II - Optativa - 60 horas/aula 
Serviços públicos: teorias, classificações, formas e meios de prestação de serviços públicos. Servidores públicos: 
normas constitucionais, regime jurídico, direitos e deveres, responsabilidades funcionais e crimes contra a 
administração pública; processo disciplinar. Bens públicos. Intervenções estatais: na propriedade e na economia. 
Controles da administração pública. 
 
SDB 00.145 - DIREITO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO I - Optativa - 60 horas/aula 
Orçamento. Despesa e crédito públicos. Controladoria – Tribunal de Contas. Receita Pública Originária: preços; 
receitas derivadas; tributo e contribuições parafiscais; imposto. Taxa e contribuição de melhoria. 
 
SDB 00.146 - DIREITO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO II - Optativa - 60 horas/aula 
Fontes do Direito Tributário; limitações constitucionais; interpretação e aplicação da lei tributária. Fato gerador – 
isenção. Imunidade. Não-incidência. Elisão; sonegação; relação tributária; lançamento; suspensão e extinção do 
crédito tributário; Execução Fiscal. 
 
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA (SEN) 
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SEN 00.064 - ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA - Obrigatória - 60 horas/aula 
Estado e Desenvolvimento: o fim do desenvolvimentismo e a retorno ao liberalismo. Crises Inflacionárias e 
Programas de Estabilização. Setor Externo: dinâmica do comércio exterior, conta de serviços e da conta de 
capital/dívida externa; restrição externa e crescimento. Abertura Econômica e Estrutura Industrial. Abertura 
Financeira e Política Macroeconômica. Mercado de Trabalho e Indicadores Sociais. 
 
SEN 00.065 - ECONOMIA DO SETOR PÚBLICO - Obrigatória - 60 horas/aula 
Funções Fiscais do Governo; Intervencionismo Estatal e Liberalismo Político-Econômico; Receita Pública; 
Princípios da Tributação: Equidade e Eficiência; Análise Teórica dos Diferentes Tributos; Déficit Público e Dívida 
Pública; O problema do Déficit Público e da Dívida Pública no Brasil; Sistema Tributário Brasileiro; Os problemas 
do Sistema Tributário Brasileiro. 
 
SEN 00.067 - PENSAMENTO ECONÔMICO I - Obrigatória - 60 horas/aula 
Contratualismo. Iluminismo. Utilitarismo. Mercantilismo e Fisiocracia. Adam Smith: A Teoria dos Sentimentos 
Morais. A Riqueza das Nações: a crítica à economia política (livro IV); divisão do trabalho e troca, valor, 
distribuição e acumulação (livros I e II). Ricardo: valor e moeda, distribuição e acumulação. A polêmica da lei de 
Say entre Malthus e Ricardo. 
 
SEN 00.068 - PENSAMENTO ECONÔMICO II - Obrigatória - 60 horas/aula 
Mercadoria, dinheiro e capital. Mais-valia absoluta e relativa. Reprodução simples e ampliada. Lei geral da 
acumulação. Esquemas de Reprodução. Preços de produção. Lei de tendência à queda da taxa de lucro. O debate 
entre Hilferding e Bohm-Bawerk. Abordagens marxistas contemporâneas. 
 
SEN 00.072 - TEORIA MICROECONÔMICA I - Obrigatória - 60 horas/aula 
1. TEORIA DO CONSUMIDOR E DA DEMANDA (I): Restrição orçamentária; Preferências; Utilidade; Escolha; 
Demanda Individual, Preferência Revelada. 
2. TEORIA DA FIRMA E DA PRODUÇÃO: Tecnologia e produção; Restrição tecnológica; Função de produção e 
produto médio; Produto marginal e taxa marginal ou técnica de substituição. Maximização de lucro; Maximização 
de lucros no curto prazo; Maximização de lucros no longo prazo; Lucros e rendimentos a escala. Minimização de 
custos; Função de custo e rendimentos a escala; Tipos de custos; Curvas de custos; Função de custos e tipos: total, 
fixo, variável e irrecuperáveis; Custos médios e marginais no curto prazo; As funções de custos no longo prazo. A 
oferta e o equilíbrio da firma; Oferta e equilíbrio da firma em concorrência perfeita no curto prazo; Oferta e 
equilíbrio no longo prazo; Críticas ao equilíbrio da firma. 
 
SEN 00.073 - TEORIA MICROECONÔMICA II - Obrigatória - 60 horas/aula 
1. TEORIA DA DEMANDA: A equação de Slutsky; O efeito Renda; O efeito Substituição; Demanda compensada; 
Excedente do consumidor; Definição e estudo; Excedente do produtor; Demanda de mercado; Definições: demanda 
individual, de mercado e inversa; Elasticidade preço e elasticidade renda. 
2. TEORIA DOS MERCADOS: Oferta e o equilíbrio da indústria; Oferta de curto prazo; Oferta de longo prazo; 
Lucro zero e renda econômica; O monopólio; Definição, maximização de lucros e formação de preços; Ineficiências 
e ônus do monopólio; Comportamento monopolista; Discriminação de preços; Diferenciação de produto; Mercado 
de fatores; Monopólio em produtos e concorrência em fatores; Monopsônio; Monopólios up e downstream; Teoria 
do oligopólio; Estratégias simultâneas (Cournot e Bertrand); Estratégias sequenciais (Stackelberg e Liderança de 
Preços); Colusão; Teoria de jogos; Matriz de ganhos e equilíbrio de Nash; Dilema do prisioneiro; Jogos repetidos e 
sequenciais. 
 
SEN 00.074 - TEORIA MICROECONÔMICA III - Obrigatória - 60 horas/aula 
1. TEORIA DA DEMANDA: Comprando e vendendo; Demanda líquida; Equação de Slutsky revisitada; Mercado 
de trabalho; Incerteza; Consumo contingente; Utilidade esperada; Aversão ao risco; Escolha intertemporal; Estática 
comparativa; Valor presente; Uso do valor presente; Ativos de risco; Utilidade média-variância; Equilíbrio no 
mercado de ativos de risco. 
2. EQUILÍBRIO GERAL E BEM-ESTAR: Trocas; Trocas e alocação eficiente. A caixa de Edgeworth; Equilíbrio e 
eficiência; Produção; Economia com produção; Primeiro e segundo teorema do bem-estar; Especialização produtiva; 
O bem-estar; Funções de bem-estar social; Maximização do bem-estar; Externalidades; Teorema de Coase; 
Produção de externalidades; Sinais de mercado; Bens públicos; Provisão de bens públicos; Bens públicos e privados. 
Informação Assimétrica. Risco e Incerteza. 
 
SEN 00.075 - TEORIA MICROECONÔMICA IV - Obrigatória - 60 horas/aula 
Paradigma Estrutura-Conduta-Desempenho. Determinantes da estrutura de mercados e indicadores; 
interdependência oligopolista; barreiras a entrada; medidas de eficiência e bem-estar e sua relação com estrutura e 
conduta; noção de competitividade. 
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SEN 00.076 - TEORIA MACROECONÔMICA I - Obrigatória - 60 horas/aula 
Objetivos da Macroeconomia; Evolução e situação atual da Teoria Macroeconômica; Fundamentos da 
Macroeconomia; Conceitos básicos (produto, renda, poupança, investimento); Determinação da demanda; A 
dinâmica do mercado de bens; Modelo clássico; Demanda agregada clássica; Poupança, investimento e taxa de juros 
no modelo clássico;  O governo e a política fiscal no modelo clássico; Modelo keynesiano simples de determinação 
da renda no curto prazo (lado real); Princípio da demanda efetiva; Modelo keynesiano simples; Multiplicador de 
gastos; Ciclo de estoques; Modelo de determinação da renda com governo e setor externo. 
 
SEN 00.077 - TEORIA MACROECONÔMICA II - Obrigatória - 60 horas/aula 
Modelo IS-LM; Curva IS; Curva LM; Impacto de políticas econômicas no modelo IS-LM; Dedução da demanda 
agregada; Efeito Pigou e efeito Fischer; O papel da oferta e da demanda agregadas nos modelos de determinação da 
renda; Macroeconomia aberta; Câmbio e balanço de pagamentos; Taxa de câmbio e regimes cambiais; 
Determinação da renda em uma economia aberta; O setor externo no modelo clássico; IS-LM para uma economia 
aberta; Curva BP e o equilíbrio externo; Determinação dos equilíbrios interno e externo e o impacto das políticas 
econômicas sob diferentes regimes cambiais. 
 
SEN 00.078 - TEORIA MACROECONÔMICA III - Obrigatória - 60 horas/aula 
Oferta Agregada; Curva de oferta agregada (preços passados e a de Lucas); Curva de Phillips e a análise sobre as 
expectativas; Choques de oferta; Determinação do produto e da inflação; Introdução aos ciclos econômicos; A visão 
keynesiana;  Novas teorias clássicas e o ciclo real de negócios; Os novos-keynesianos e a rigidez de preços; Política 
econômica; Consumo e escolha intertemporal;  Função consumo keynesiana; Consumo e renda permanente; Modelo 
do ciclo de vida;  Investimento; Decisão de investir; Teoria q; Investimento e expectativas de lucros. 
 
SEN 00.079 - TEORIA MACROECONÔMICA IV - Obrigatória - 60 horas/aula 
O modelo de Solow; Tecnologia e o modelo de Solow; Avaliação do modelo de Solow; Decomposição do 
crescimento e redução da produtividade; O motor do crescimento;  Crescimento no modelo de Romer; Efeitos de 
crescimento versus efeitos de nível; Estática comparativa: um aumento permanente na participação de P&D; O setor 
de bens finais; O setor de bens intermediários; O setor de pesquisas; Solução do modelo; Modelo simples do 
crescimento e desenvolvimento; Análise do estado estacionário; Transferência de tecnologia; Diferenças nas taxas 
de crescimento; Teorias alternativas de crescimento endógeno (modelo AK); Externalidades e modelos AK; 
Avaliação dos modelos de crescimento endógeno. 
 
SEN 00.080 - PENSAMENTO ECONÔMICO III - Obrigatória - 60 horas/aula 
A batalha dos métodos. A separação entre Economia Positiva e Normativa. A Revolução Marginal. O “período 
neoclássico”: Equilíbrio parcial pós-marshalliano; Economia do bem-estar. O “período moderno”: Economia como 
teoria da escolha; Equilíbrio geral pós-walrasiano; Nova economia do bem-estar; Teoria dos Jogos e Escolha sob 
Incerteza. Abordagens alternativas: Institucionalismo (velho e novo) e economia austríaca. 
 
SEN 00.081 - PENSAMENTO ECONÔMICO IV - Obrigatória - 60 horas/aula 
A Teoria Geral de Keynes. Kalecki e o princípio da Demanda Efetiva. A Síntese Neoclássica. Os Keynesianos de 
Cambridge. O debate entre as duas Cambridge. O Monetarismo e o debate entre keynesianos e monetaristas. Os 
novoclássicos. Pós-keynesianos. 
 
SEN 00.082 - ECONOMETRIA I - Obrigatória - 60 horas/aula 
Revisão: estimação, propriedades dos estimadores, teoria assintótica, distribuições amostrais, intervalos de 
confiança, testes de hipóteses. Estimação de mínimos quadrados ordinários: modelos de duas e k variáveis. 
Extensões do modelo de regressão linear clássico: modelos restritos, estimadores de máxima verossimilhança, testes 
baseados na verossimilhança, variáveis dummy, testes de quebras estruturais, mínimos quadrados recursivos, testes 
de restrições não lineares, seleção de modelos. Regressões não-lineares. Violação das hipóteses clássicas no modelo 
de regressão linear: Testes de diagnóstico dos resíduos. Mínimos Quadrados Generalizados; regressores 
estocásticos, simultaneidade, variáveis instrumentais, Mínimos Quadrados em dois Estágios. 
 
SEN 00.083 - FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL - Obrigatória - 60 horas/aula 
Condicionantes e determinantes da formação da economia brasileira: demografia, território, economia. Formação do 
Estado Nacional. Escravidão. Transição para trabalho assalariado. Crise da economia cafeeira. A crise dos anos 
1930. Industrialização: o processo de Substituição de Importações. 
 
SEN 00.084 - METODOLOGIA E TÉCNICAS DE PESQUISA EM ECONOMIA - Obrigatória - 90 horas/aula 
A pesquisa em economia: o que é, por que e para que serve; metodologia de pesquisa; planejamento da pesquisa; 
técnicas e normas para utilização de informações bibliográficas e de informações quantitativas; elaboração do 
projeto de monografia de fim de curso. 
 
SEN 00.085 - ECONOMIA POLÍTICA I - Optativa - 60 horas/aula 
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O método da economia política. Mercadoria; valor e valor de uso; o fetiche da mercadoria. Dinheiro e a 
transformação do dinheiro em capital. Processo de trabalho e processo de valorização. Capital constante e capital 
variável. A jornada de trabalho. O conceito geral de mais-valia relativa. Cooperação, manufatura e grande indústria. 
Trabalho produtivo e improdutivo. Os salários. Reprodução simples e acumulação de capital. A acumulação 
primitiva. 
 
SEN 00.086 - ECONOMIA POLÍTICA II - Optativa - 60 horas/aula 
Tópico1: A circulação do capital. Valores em processo. Rotação do capital. Esquemas de reprodução. Tópico 2: 
Lucro e taxa de lucro. Transformação da mais valia em lucro e da taxa de mais valia em taxa de lucro. Taxa média 
de lucro e preços de produção. Tópico 3:  Tendência à queda da taxa de lucro. Lei de tendência à queda da taxa de 
lucro e contratendências. Tendência à queda da taxa de lucro e crise. 
 
SEN 00.087 - ECONOMIA POLÍTICA III - Optativa - 60 horas/aula 
Tópico I: As formas funcionais do capital. Capital Mercantil. Capital produtor de juros. Renda fundiária. As rendas 
e suas fontes. Tópico II: O Capital Financeiro. Juros e taxa de juros. Crédito. Capital fictício. Acumulação real e 
acumulação financeira. Capital financeiro e crises. Globalização financeira. 
 
SEN 00.088 - TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA POLÍTICA I - Optativa - 60 horas/aula 
Ementa variável. 
 
SEN 00.089 - TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA POLÍTICA II - Optativa - 60 horas/aula 
Ementa variável. 
 
SEN 00.090 - TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA POLÍTICA III - Optativa - 60 horas/aula 
Ementa variável. 
 
SEN 00.091 - METODOLOGIA DA ANÁLISE ECONÔMICA - Optativa - 60 horas/aula 
Teorias da Ciência e da explicação científica. A tradição positivista e o problema da demarcação entre o científico e 
o não-científico; positivismo-lógico. O falseacionismo popperiano. A tradição do crescimento do conhecimento 
científico: as contribuições de Kuhn, Lakatos e Feyerabend. Ciência e crítica ontológica: ciência, verdade e 
utilidade: relativismo versus realismo ontológico. 
 
SEN 00.092 - SOCIOECONOMIA - Optativa - 60 horas/aula 
Compreensão teórica e histórico-comparativa dos aspectos sociológicos de processos e instituições econômicas; 
Autores clássicos (Weber, Veblen, Myrdal), contemporâneos (Polanyi) e a nova sociologia econômica (Swedberg, 
Granoveter); Racionalidade econômica e instituições formais e informais: mercado, Estado e capital social 
(organizações; redes sociais e corporativas; desenvolvimento local; confiança); pobreza e desenvolvimento social; 
globalização. 
 
SEN 00.093 - TEORIA DA REGULAÇÃO - Optativa - 60 horas/aula 
Tópico I: Fundamentos metodológicos. A superação do estruturalismo. Estrutura e ação. Relações fundamentais. 
Regulação e crise. Tópico II: Os conceitos intermediários. Regime de Acumulação. Modo de regulação. Grandes 
crises. Modelos de desenvolvimento. Tópico III: Formas institucionais. Moeda. Relação salarial. Estado. Formas de 
concorrência. Regime internacional. O caso do fordismo. 
 
SEN 00.094 - TÓPICOS ESPECIAIS EM TEORIA DA REGULAÇÃO I - Optativa - 60 horas/aula 
Ementa variável. 
 
SEN 00.095 - TÓPICOS ESPECIAIS EM TEORIA DA REGULAÇÃO II - Optativa - 60 horas/aula 
Ementa variável. 
 
SEN 00.096 - TRABALHO E REGULAÇÃO I - TRABALHO, TECNOLOGIA E ACUMULAÇÃO - Optativa 
- 60 horas/aula 
Tópico I: Conceitos básicos: Subsunção real e formal do trabalho ao capital. A ciência como força produtiva. 
Regime de acumulação, modo de regulação e modelo de desenvolvimento. Tópico II: O Fordismo: Precedentes e 
condições do surgimento do fordismo. Taylorismo e fordismo como paradigmas tecnológicos. Produção em massa e 
consumo de massa. A crise do fordismo. Tópico III: O mundo do pós-fordismo: Flexibilidade externa versus 
envolvimento negociado. Questões sobre uma nova divisão internacional do trabalho. Propostas de redução de 
jornada e crítica ao modelo produtivista. 
 
SEN 00.097 - TRABALHO E REGULAÇÃO II - RELAÇÕES TRABALHISTAS - Optativa - 60 horas/aula 
Estruturas de representação: sindicatos e formas de representação a nível da empresa. Regulamentação das 
representações dos trabalhadores por lei ou auto-regulamentação. Direitos trabalhistas instituídos pelo Estado e/ou 
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através de negociação coletiva. Direitos sociais instituídos pelo Estado e/ou através de negociação coletiva. O caso 
brasileiro. 
 
SEN 00.098 - TRABALHO E REGULAÇÃO III - TRABALHO E TEMPO LIVRE - Optativa - 60 horas/aula 
Tópico I: A construção do Tempo Livre: A centralidade do trabalho e tempo livre. A redução da jornada: histórico e 
perspectivas. Renda mínima e tempo livre. Tempo livre, ócio e lazer.  Tópico II: Lazer e Tempo Livre: A 
mercantilização do lazer e a indústria cultural. 
 
SEN 00.099 - TÓPICOS ESPECIAIS EM REGULAÇÃO E TRABALHO I - Optativa - 60 horas/aula 
Ementa variável. 
 
SEN 00.100 - TÓPICOS ESPECIAIS EM REGULAÇÃO E TRABALHO II - Optativa - 60 horas/aula 
Ementa variável. 
 
SEN 00.101 - CICLOS E CONJUNTURA - Optativa - 60 horas/aula 
Ciclos e crises econômicas; principais teorias: caracterização dos ciclos; análise de conjuntura; as previsões 
econômicas; ciclos reais. 
 
SEN 00.102 - CONJUNTURA E CENÁRIOS MACROECONÔMICOS - Optativa - 60 horas/aula 
Inter-relação conjuntura e estrutura; Indicadores de conjuntura econômica: evolução recente (indicadores de 
produção; nível de investimento; níveis de emprego e desemprego; indicadores de preços); Política econômica atual: 
orientação, articulação, consequências; suas diferentes dimensões; Situação financeira do setor público; Conjuntura 
Internacional: reflexos sobre a economia brasileira e perspectivas. Elaboração de cenários. 
 
SEN 00.103 - FINANÇAS INTERNACIONAIS - Optativa - 60 horas/aula 
Os mercados financeiros internacionais: moedas, futuros, opções; condições de paridade internacional de preços e 
taxas de juros; gerenciamento econômico e contábil do risco cambial; o capital de giro multinacional; análise de 
investimento estrangeiro; portfólios de investimentos estrangeiros; orçamento de capital multinacional; medidas e 
gerenciamento de risco político e bancário; gerenciamento fiscal internacional. 
 
SEN 00.104 - MACROECONOMIA DE KEYNES - Optativa - 60 horas/aula 
Keynes e a macroeconomia; o método da Teoria Geral, o modelo estático: a teoria do emprego e da renda; o 
princípio da demanda efetiva; poupança, investimento, juros e financiamento; a preferência pela liquidez; a 
determinação da taxa de juros; o multiplicador; preços e produto, flutuações cíclicas; implicações de política 
econômica: teoria monetária e fiscal. 
 
SEN 00.105 - POLÍTICA E PLANEJAMENTO ECONÔMICO - Optativa - 60 horas/aula 
Fundamentos da Política Econômica; A natureza da regulamentação estatal dos processos sociais: Sujeitos, Meios e 
Fins da Política Econômica; Instrumental da Política Econômica; Mecanismo de Ação Reguladora do Processo 
Econômico; As Técnicas da Política Econômica; A Programação Econômica; Limites da Intervenção do Estado. 
 
SEN 00.106 - TEORIAS DA INFLAÇÃO - Optativa - 60 horas/aula 
Teorias de inflação de demanda, de custos, inercial, e monetária. O modelo da curva de oferta deslizante de 
Friedman. O modelo de Simonsen. O modelo de Cagan. Aplicação do modelo de Cagan à análise dos processos 
hiper-inflacionários na Europa, e de processos de inflação extrema em outros países. O déficit público no Brasil. A 
análise da estrutura do déficit, nos vários níveis, do setor estatal. A rigidez do gasto público e a sensibilidade do 
déficit público com relação à inflação. O financiamento do déficit público através do endividamento e do imposto 
inflacionário; histórico da senhoriagem no Brasil. Aplicação destes conceitos à análise dos planos e programas 
econômicos implantados no país, nas duas últimas décadas. 
 
SEN 00.107 - TÓPICOS ESPECIAIS EM MACROECONOMIA I - Optativa - 60 horas/aula 
Ementa variável. 
 
SEN 00.108 - TÓPICOS ESPECIAIS EM MACROECONOMIA II - Optativa - 60 horas/aula 
Ementa variável. 
 
SEN 00.109 - TÓPICOS ESPECIAIS EM MACROECONOMIA III - Optativa - 60 horas/aula 
Ementa variável. 
 
SEN 00.110 - CONTABILIDADE SOCIAL - Optativa - 60 horas/aula 
Macroeconomia e Contabilidade Social; Contas Econômicas Integradas, Balanço de Pagamentos, Contas Monetárias 
e Financeiras,Tabelas de Recursos e Usos, Matriz de Insumo-Produto, Interpretação Econômica dos Coeficientes 
Técnicos de Produção, Números Índices e Indicadores Sintéticos. 
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SEN 00.111 - ECONOMIA INTERNACIONAL - Optativa - 60 horas/aula 
Balanço de pagamentos; mercado e regimes de câmbio; moeda e preços em uma economia aberta; política monetária 
e fiscal em uma economia aberta; coordenação macroeconômica; sistema monetário internacional e mercado 
financeiro e de capitais internacional. 
 
SEN 00.112 - TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA INTERNACIONAL I - Optativa - 60 horas/aula 
Ementa variável. 
 
SEN 00.113 - TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA INTERNACIONAL II - Optativa - 60 horas/aula 
Ementa variável. 
 
SEN 00.114 - TÓPICOS ESPECIAIS EM DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO I - Optativa - 60 
horas/aula 
Ementa variável. 
 
SEN 00.115 - TÓPICOS ESPECIAIS EM DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO II - Optativa - 60 
horas/aula 
Ementa variável. 
 
SEN 00.116 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO I - Optativa - 60 horas/aula 
Conceitos de desenvolvimento: desenvolvimento como liberdade, IDH e Agnus Madison. Desenvolvimento na visão 
dos neoclássicos, da CEPAL e desenvolvimento com desequilíbrio, na visão Hirschmann/Schumpeter. Distribuição 
de renda e desenvolvimento econômico, na visão dos clássicos e segundo a teoria do capital humano da década de 
90. Crise e desenvolvimento no Brasil da década de 90. 
 
SEN 00.117 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO II - Optativa - 60 horas/aula 
Modelos de desenvolvimento de Rostow-Lewis; Domar e Hirschmann; a concepção cepalina de desenvolvimento; a 
escola da dependência; o neoestruturalismo; o modelo latino-americano e o modelo asiático de desenvolvimento; a 
globalização econômica e seus efeitos sobre o desenvolvimento; debate atual. 
 
SEN 00.118 - ECONOMIA MONETÁRIA - Optativa - 60 horas/aula 
Formas e funções do dinheiro. Desenvolvimento do sistema monetário e financeiro. Sistema monetário 
contemporâneo: base monetária; meios de pagamento; multiplicador monetário; funções do banco central e dos 
bancos comerciais. Política monetária: objetivos e instrumentos; visão verticalista versus horizontalista; regras 
versus discricionariedade; regime de metas e independência do banco central. Sistema financeiro brasileiro. 
 
SEN 00.119 - TEORIA MONETÁRIA - Optativa - 60 horas/aula 
Demanda de moeda: teoria quantitativa; modelo de Wicsell; preferência pela liquidez e economia monetária da 
produção; novo quantitativismo e modelo monetarista de hiperinflação; crédito e assimetria informacional. 
Mecanismos de transmissão: a taxa de juros; o canal do crédito. Poupança e financiamento: circuito financiamento-
funding. Deflação de ativos. 
 
SEN 00.120 - ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS ECONÔMICAS - Optativa - 60 horas/aula 
Conceitos básicos; transformação de dados; análise de séries com tendências; flutuações sazonais; autocorrelação; 
modelos probabilísticos para séries temporais; processos ARMA e ARIMA; técnicas de previsão. 
 
SEN 00.121 - ECONOMETRIA II - Optativa - 60 horas/aula 
Cross-section: regressão múltipla estimação e regressão múltipla inferência; Series temporais: regressão múltipla; 
Panel Data. 
 
SEN 00.122 - TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMETRIA I - Optativa - 60 horas/aula 
Ementa variável. 
 
SEN 00.123 - TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMETRIA II - Optativa - 60 horas/aula 
Ementa variável. 
 
SEN 00.124 - TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA MATEMÁTICA - Optativa - 60 horas/aula 
Ementa variável. 
 
SEN 00.125 - ECONOMIA SOCIAL I - Optativa - 60 horas/aula 
Bem-estar social e Desigualdade. Pobreza. Mobilidade. Comportamento financeiro das famílias. Análise de políticas 
sociais. 
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SEN 00.126 - ECONOMIA SOCIAL II - Optativa - 60 horas/aula 
Capital humano e crescimento. Educação e desenvolvimento humano. Mercado de trabalho: formal e informal. 
Acesso a ativos produtivos: capital físico, financeiro, terra. 
 
SEN 00.127 - ECONOMIA SOCIAL III - Optativa - 60 horas/aula 
Estado do bem-estar social: análise histórico-comparativa da experiência internacional. Regimes de Estado do Bem-
Estar Social: liberal, conservador, social-democrata. Justiça distributiva: modelos de redistribuição eficiente. 
Políticas sociais a partir de uma perspectiva de justiça distributiva. 
 
SEN 00.128 - ECONOMIA AGRÁRIA - Optativa - 60 horas/aula 
Elementos de microeconomia aplicados à agricultura: formação de lucro, fixação de preços, mercados, eficiência, 
economias de escala e de escopo. 
Acordos Agrícolas Internacionais, negociações regionais e internacionais, subsídios aos preços, ao crédito e 
barreiras não tarifárias. 
Políticas agrícolas e agrárias no Brasil das décadas de 90 e atuais. 
 
SEN 00.129 - ECONOMIA E DEMOGRAFIA - Optativa - 60 horas/aula 
As origens da Demografia; teorias econômicas e população; principais medidas demográficas; tábuas de 
mortalidade; modelos de população; reprodução; projeções demográficas; medidas da dimensão da força de 
trabalho; fatores afetando o tamanho, a composição e o crescimento da força de trabalho; envelhecimento da 
população. Política Demográfica no Brasil. 
 
SEN 00.130 - ECONOMIA FLUMINENSE - Optativa - 60 horas/aula 
Discussão sobre a organização do espaço regional brasileiro; a polarização espacial derivada do processo de 
industrialização, a concentração industrial em São Paulo e a estagnação da economia fluminense; as políticas 
públicas de superação dos desequilíbrios regionais e a incorporação da fronteira econômica; o aprofundamento da 
crise da economia fluminense com a crise pós-anos 70 e 80; a emergência de novos fatores locacionais coma crise 
pós-anos 70 e as novas perspectivas da economia fluminense a partir dos anos 90. 
 
SEN 00.131 - ECONOMIA REGIONAL E URBANA - Optativa - 60 horas/aula 
Teoria Geral da localização. Custos de Transporte e Localização.  Estrutura Espacial Urbana e Crescimento Urbano. 
Estrutura Regional, Teoria da Renda Inter Regional e Crescimento Regional, Convergência. Desenvolvimento 
Econômico e distribuição espacial. Os Problemas Urbanos e o Meio Ambiente. Política Urbana e Regional. A 
política econômica regional. 
 
SEN 00.132 - ECONOMIA DE SERVIÇOS - Optativa - 60 horas/aula 
Definição e características do setor de serviços. Problemas de classificação. A evolução dos serviços na economia 
mundial. Hipóteses sobre o crescimento dos serviços. A economia dos serviços no Brasil. Estrutura. Perfil da mão-
de-obra. Desempenho do setor de serviços na economia internacional. 
 
SEN 00.133 - ECONOMIA DO TRABALHO - Optativa - 60 horas/aula 
Teorias sobre a determinação da taxa de salários. Poder de barganha e interferência governamental. Salários 
nominais. Direitos do trabalho e diferenciais de salários no Brasil. 
 
SEN 00.134 - ESTATÍSTICA ECONÔMICA - Optativa - 60 horas/aula 
Medidas de desigualdade, medidas de concentração, medidas de pobreza, testes não-paramétricos, análise de séries 
temporais (flutuações e tendência, alisamentos, ajustamento sazonal, padrão de variação estacional, X-12), 
introdução à econometria de séries temporais: procedimentos de Box-Jenkins, processos ARIMA e previsão. 
 
SEN 00.135 - TÓPICOS ESPECIAIS EM MÉTODOS ESTATÍSTICOS - Optativa - 60 horas/aula 
Ementa variável. 
 
SEN 00.136 - TEORIA DA FIRMA - Optativa - 60 horas/aula 
Extensões da firma neoclássica (contratos, direitos de propriedade, principal agente); custos de transação 
(Williamson e Coase); modelos gerencialistas (Baumol); firma como unidade de informação (Penrose); estratégias 
empresariais. 
 
SEN 00.137 - TEORIA DOS JOGOS - Optativa - 60 horas/aula 
Jogos e economia; tipos de jogos; aplicações da teoria de jogos à análise econômica. Jogos estatísticos e jogos 
dinâmicos. Informação. 
 
SEN 00.138 - TÓPICOS ESPECIAIS EM MICROECONOMIA I - Optativa - 60 horas/aula 
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Ementa variável. 
 
SEN 00.139 - TÓPICOS ESPECIAIS EM MICROECONOMIA II - Optativa - 60 horas/aula 
Ementa variável. 
 
SEN 00.140 - TÓPICOS ESPECIAIS EM MICROECONOMIA III - Optativa - 60 horas/aula 
Ementa variável. 
 
SEN 00.141 - TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA INDUSTRIAL - Optativa - 60 horas/aula 
Ementa variável. 
 
SEN 00.142 - ECONOMIA DA REGULAÇÃO E DA CONCORRÊNCIA - Optativa - 60 horas/aula 
Concorrência e Eficiência Econômica. Conceitos alternativos de eficiência. Economia da Regulação. Objetivos da 
Regulação. Variáveis Reguladas. Políticas e Instrumentos de Regulação. Teoria da Captura. Teoria da Escolha 
Pública. Regulação e Teoria da Agência. Economia da Concorrência e Antitruste. Objetivos da Atividade Antitruste. 
As Escolas de Harvard e Chicago. Restrições Verticais e Horizontais. Fusões e Aquisições. Jurisprudência. 
 
SEN 00.143 - TEORIA DO COMÉRCIO INTERNACIONAL I - Optativa - 60 horas/aula 
Modelos explicativos do comércio internacional (Ricardo, Hecksher-Ohlin, Modelos em concorrência imperfeita); 
movimento internacional de fatores (investimento direto estrangeiro e fluxos de mão-de-obra); política comercial 
(tarifas de importação e subsídios às exportações). 
 
SEN 00.144 - TEORIA DO COMÉRCIO INTERNACIONAL II - Optativa - 60 horas/aula 
Instrumentos de promoção de exportações e de controle de importações (tarifas aduaneiras e barreiras não-
tarifárias), medidas contra a concorrência desleal (medidas anti-dumping, anti-subsídios e salvaguardas). 
Negociações internacionais e blocos regionais (OMC, Mercosul, UE). 
 
SEN 00.145 - TÓPICOS ESPECIAIS EM COMÉRCIO INTERNACIONAL I - Optativa - 60 horas/aula 
Ementa variável. 
 
SEN 00.146 - TÓPICOS ESPECIAIS EM COMÉRCIO INTERNACIONAL II - Optativa - 60 horas/aula 
Ementa variável. 
 
SEN 00.147 - ECONOMIA LATINO-AMERICANA - Optativa - 60 horas/aula 
Evolução das economias e sociedades latino-americanas: aspectos sociais e demográficos; problemas 
macroeconômicos e inserção internacional da América Latina. 
 
SEN 00.148 - TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA LATINO-AMERICANA - Optativa - 60 horas/aula 
Ementa variável. 
 
SEN 00.149 - ECONOMIA DA ENERGIA - Optativa - 60 horas/aula 
Definição de energia; energia e desenvolvimento; demanda e da oferta de energia; estrutura e características das 
indústrias de rede (petróleo, gás natural, carvão, energia nuclear e energia elétrica); regulação dos mercados 
energéticos; geopolítica da energia; uso eficiente da energia; balanço e matriz energética. 
 
SEN 00.150 - TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA DA ENERGIA - Optativa - 60 horas/aula 
Ementa variável. 
 
SEN 00.151 - ECONOMIA DOS RECURSOS NATURAIS - Optativa - 60 horas/aula 
Sistemas econômicos; fluxos energéticos e recursos naturais; recursos naturais e meio ambiente no pensamento 
econômico; conceito econômico de recurso natural; escassez e renda; exploração ótima de recursos exauríveis e 
renováveis; regra de Hotelling; modelos de exploração de recursos renováveis; desenvolvimento sustentável e 
sustentabilidade fraca e forte. 
 
SEN 00.152 - TÓPICOS ESPECIAIS DE ECONOMIA DOS RECURSOS NATURAIS - Optativa - 60 
horas/aula 
Ementa variável. 
 
SEN 00.153 - ECONOMIA DO MEIO AMBIENTE - Optativa - 60 horas/aula 
Os diversos paradigmas e a evolução do meio ambiente na economia, revisão de conceitos de microeconomia e 
teoria do bem-estar para meio ambiente (excedente do consumidor, Ótimo de Pareto, Teorema de Coase, Critério 
Kaldor-Hicks), externalidades, falhas de mercado e meio ambiente; nível ótimo de poluição e instrumentos 
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econômicos; custos de abatimento; função de demanda com ausência de mercados (disposição a receber e 
disposição a pagar); taxonomia do valor econômico ambiental e métodos de valoração ambiental. 
 
SEN 00.154 - TÓPICOS ESPECIAIS DE ECONOMIA DO MEIO AMBIENTE - Optativa - 60 horas/aula 
Ementa variável. 
 
SEN 00.155 - ECONOMIA DA TECNOLOGIA - Optativa - 60 horas/aula 
Teoria da inovação; aspectos micro e macroeconômicos da mudança tecnológica; inovação e firma. 
 
SEN 00.156 - ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS - Optativa - 60 horas/aula 
Conceitos básicos: planejamento e projetos de investimento, a elaboração do projeto: conteúdo e fases; Princípios e 
indicadores para análise; O financiamento do projeto: recursos próprios e de terceiros; estrutura de capital e custo de 
capital; alavancagem financeira; retorno do projeto e retorno do acionista; avaliação social de projetos; avaliação 
econômica de impactos ambientais. 
 
SEN 00.157 - INDÚSTRIA E POLÍTICA INDUSTRIAL - Optativa - 60 horas/aula 
Atividade industrial; indicadores e fontes estatísticas; indústria e território; indústria e comércio; política industrial. 
 
SEN 00.158 - ECONOMIA FINANCEIRA I - Optativa - 60 horas/aula 
Matemática Financeira: Juros simples e compostos, série uniforme, valor presente líquido, taxa interna de retorno, 
equivalência de fluxos de caixa, fluxos de caixa não homogêneos, planos de amortização de empréstimos e 
financiamentos, fluxo de caixa líquido, orçamento de capital, avaliação em contextos inflacionários, relações risco-
retorno, diversificação de investimentos, custo de oportunidade do capital. Utilização da Máquina Financeira. 
 
SEN 00.159 - ECONOMIA FINANCEIRA II - Optativa - 60 horas/aula 
Elaboração e Análise de Projetos de Investimentos. Decisões de Investimento em condições de certeza: Pay-Back, 
Pay-Back Descontado,VPL, TIR, TIRM. Decisões de Investimento em condições de incerteza: Matrizes e regras de 
decisão, Análise de Sensibilidade, Árvores de Decisão, Simulação. Risco, Retorno e Valor. CAPM. Fluxo de Caixa 
Líquido. Análise das Demonstrações Financeiras. Indicadores de Liquidez, Indicadores de Rentabilidade. Análise do 
Ponto de Equilíbrio. Noções básicas de planejamento financeiro. Visão geral da administração do capital de giro. 
 
SEN 00.160 - TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA FINANCEIRA I - Optativa - 60 horas/aula 
Mercados Financeiros e Monetários. Unidades Econômicas Superavitárias e Deficitárias. Taxas de Retorno de 
Investimentos: Básica, Captação, Cessão, TMA e TIR. Modelos Intermediado e Desintermediado. Mercados de 
Balcão e Organizado. Câmara de Liquidação e Custódia e Clearing House. Mercados Primário e Secundário. 
Arcabouço Institucional do Sistema Financeiro Nacional. Mercado Aberto e SELIC. LTN, LFT, NTN-C, NTN-D, 
Títulos Estrangeiros. Mercado Interbancário e CETIP. CDI. SND. Debêntures. Swaps. Derivativos de Taxas de 
Juros e Hedging. 
 
SEN 00.161 - TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA FINANCEIRA II - Optativa - 60 horas/aula 
Mercado de Capitais. Mercado de Ações: estrutura e funcionamento.  Tipos de Ações. Direitos dos Acionistas. 
Índices Bursáteis. Governança Corporativa e Novo Mercado. Análise Fundamentalista e Análise Técnica. Teoria de 
Dow. Outros Mercados de Renda Variável. Teoria de Carteiras. Futuro de Índice. Gestão do Risco Específico e 
Sistêmico. 
 
SEN 00.162 - TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA FINANCEIRA III - Optativa - 60 horas/aula 
Retorno, Risco e Valor: o modelo CAPM. Intermediação. Desintermediação e Securitização. Mercados 
Estruturados. Fontes de Capital da Atividade Empresarial. Custo de Capital. Custo Médio Ponderado de Capital. 
Estrutura de Capital. Riscos Endógenos e Exógenos. Volatilidade dos Fluxos de Caixa e o Valor da Empresa. 
Alavancagem Operacional, Financeira e Combinada. Endividamento. Estrutura ótima de capital. Hedging: Gestão de 
Riscos Empresariais. 
 
SEN 00.163 - TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA FINANCEIRA IV - Optativa - 60 horas/aula 
Introdução aos derivativos. Conceitos e definições. Forwards. Mercados futuros. Pricing e hedging. 
Correspondência com futuros. Opções: definições, tipos, princípios de formação de preço. Estratégias elementares. 
Pricing via Black-Scholes. Hedging via opções. Derivativos embutidos em outros instrumentos. Swaps. 
 
SEN 00.164 - TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA FINANCEIRA V - Optativa - 60 horas/aula 
Ementa variável. 
 
SEN 00.165 - TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA FINANCEIRA VI - Optativa - 60 horas/aula 
Ementa variável. 
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SEN 00.166 - HISTÓRIA DA MOEDA E DO CRÉDITO - Optativa - 60 horas/aula 
Tópico I: Origens e constituição da relação monetária: A moeda nos sistemas pré-capitalistas. O surgimento do 
crédito moderno. Tópico II: Regime monetário do dinheiro mercadoria: Constituição, auge e declínio do padrão 
ouro. A constituição dos sistemas nacionais de crédito e dos bancos centrais. Tópico III: Regime monetário do 
dinheiro de crédito: O regime de moeda de crédito e Bretton-Woods. Crises monetárias e financeiras após 1973. 
Moeda mundial e moeda eletrônica. 
 
SEN 00.167 - TÓPICOS ESPECIAIS EM EXPERIÊNCIAS INDUSTRIAIS COMPARADAS I - Optativa - 60 
horas/aula 
Ementa variável. 
 
SEN 00.168 - TÓPICOS ESPECIAIS EM EXPERIÊNCIAS INDUSTRIAIS COMPARADAS II - Optativa - 
60 horas/aula 
Ementa variável. 
 
SEN 00.169 - TÓPICOS ESPECIAIS EM HISTÓRIA ECONÔMICA I - Optativa - 60 horas/aula 
Ementa variável. 
 
SEN 00.170 - TÓPICOS ESPECIAIS EM HISTÓRIA ECONÔMICA II - Optativa - 60 horas/aula 
Ementa variável. 
 
SEN 00.171 - TÓPICOS ESPECIAIS EM HISTÓRIA ECONÔMICA III - Optativa - 60 horas/aula 
Ementa variável. 
 
SEN 00.172 - EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA POLÍTICA MONETÁRIA BRASILEIRA - Optativa - 60 
horas/aula 
A formação da economia monetária no século XIX e suas crises de liquidez. As reformas bancárias do Império e da 
República e o Encilhamento. A estabilização de Joaquim Murtinho e a caixa  de conversão. A crise de 30 e as 
criação de carteiras de crédito. Criação e atuação da SUMOC e as propostas de criação de um Banco Central. A 
criação do Banco Central e as reformas Bulhões-Campos. A crise dos anos 70 e a moeda indexada. A liberalização 
da conta de capitais e a estabilização dos anos 90. 
 
SEN 00.173 - FORMAÇÃO HISTÓRICA E MERCADO DE TRABALHO NO BRASIL - Optativa - 60 
horas/aula 
Escravidão. A migração e a formação do mercado de trabalho capitalista. Formação do proletariado urbano e a luta 
de classes. A legislação protetora do mercado no Brasil. Sindicalismo nos anos 70. Nova dinâmica no mercado de 
trabalho nos anos 90: o desemprego estrutural e a precariedade das novas relações do trabalho. Gênero, raça e 
nacionalidade na dinâmica do trabalho no Brasil. 
 
SEN 00.174 - HISTÓRIA ECONÔMICA DA AGRICULTURA NO BRASIL - Optativa - 60 horas/aula 
A agricultura comercial na colônia e no Império. O primário exportador e estrutura agrária brasileira. O papel da 
agricultura de subsistência da colônia ao século XX. A ocupação extensiva e intensiva da terra no ciclo do 
desenvolvimento. O agronegócio do final do século XX. O processo inconcluso da reforma agrária. 
 
SEN 00.175 - INDUSTRIALIZAÇÃO NO BRASIL - Optativa - 60 horas/aula 
Primórdios do desenvolvimento industrial brasileiro no século XIX. Interpretações para a industrialização da 
primeira metade do século XX. Formação do Estado Nacional Desenvolvimentista e a industrialização dos anos 50 e 
60. A modernização conservadora e o desenvolvimentismo autoritário. A crise dos anos 80 e o novo paradigma 
neoliberal dos anos 90. 
 
SEN 00.176 - ECONOMIA BRASILEIRA NOS ANOS RECENTES E PERSPECTIVAS - Optativa - 60 
horas/aula 
A virada neoliberal dos anos 90. Impactos da abertura, privatização e desnacionalização da economia. A nova dívida 
externa dos anos 90 e fragilidade externa. Emprego e desemprego na nova economia de baixo crescimento. Uma 
nova inserção econômica do Brasil: um modelo neo-Primário exportador? 
 
SEN 00.177 - INTERPRETAÇÕES DO BRASIL - Optativa - 60 horas/aula 
Análise crítica sobre a formação socioeconômica brasileira: Oliveira Vianna, Gilberto Freire, Caio Prado Jr., Sérgio 
Buarque de Holanda, Celso Furtado, Florestan Fernandes e Maria da Conceição Tavares. 
 
SEN 00.178 - ECONOMIA MATEMÁTICA - Optativa - 60 horas/aula 
Análise dinâmica: cálculo integral e dinâmica econômica, Equações diferenciais de primeira ordem: com 
coeficientes constantes, dinâmica do preço de mercado, equações com coeficientes variáveis, equações exatas, fator 
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de integração, diagrama  de fases, modelo de crescimento de Solow; equações diferenciais de ordem mais alta, 
números complexos, análise do caso com raiz complexa, modelo de mercado com preços esperados, interação entre 
inflação e desemprego; Equações de diferenças de primeira ordem: solução, dinâmica do equilíbrio estável, o 
modelo da teia de aranha; equações de diferenças de ordem mais alta, modelo multiplicador-acelerador; sistemas de 
equações diferenciais e de diferenças, solução, diagrama de fases, tipos de equilíbrio, linearização  de um sistema 
não linear de equações, estabilidade local. 
 
SEN 00.179 - QUESTÃO DE GÊNERO NA EVOLUÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL - Optativa - 60 
horas/aula 
O conceito de gênero. A participação feminina na Colônia e Império.  
Mulheres e a industrialização. A revolução feminista da segunda metade do século XX. 
 
SEN00.182 – RENDA FIXA E RISCO – Optativa - 60 horas/aula 
1. Mercados financeiros e monetários. Títulos de renda fixa: títulos públicos e privados. Mercado primário e 
secundário. Mercados de balcão e de pregão. Sistemas de liquidação e custódia: SELIC e CETIP. Principais títulos 
públicos: letras do tesouro nacional (LTN), letras financeiras do tesouro (LFT) e notas do tesouro nacional (NTN’s). 
Precificação de títulos de renda fixa. Taxas de juros a vista e a Termo. Estrutura temporal da taxa de juros. Teorias 
da estrutura a termo da taxa de juros. Estimação da estrutura a termo da taxa de juros. Introdução aos derivativos de 
Taxas de Juros. Duração e convexidade. 2. Gestão de Risco: Exigência mínima de capital e o valor em risco 
(ValueatRisk – VaR). Calculo do VaR. 
 
SEN00.183 – HISTÓRIA ECONÔMICA DO BRASIL I – Optativa - 60Horas/aula 
Aspectos institucionais e a prática das políticas monetária e cambial na Primeira República; Políticas de defesa do 
café segundo diferentes perspectivas; Manifestações de rompimento com a ortodoxia pós-crise de 1929; A questão 
da intencionalidade industrializante da política econômica pós-1930; Papel do Estado no processo de 
industrialização por Substituição de Importações; A ordem internacional do pós-segunda guerra e impactos sobre a 
política econômica no Brasil; Papel das políticas cambiais dos anos 50 segundo diferentes pontos de vista; Conteúdo 
comparado entre Plano Trienal e PAEG, e desafios para a retomada do crescimento nos anos 1960. 
 
SEN00.184 – POLÍTICA FISCAL KEYNESIANA – Optativa - 60 horas/aula 
Definição de política fiscal na literatura econômica, com uma análise crítica e comparativa das grandes correntes de 
pensamento econômico; proposições de política fiscal e resultados esperados dentro do escopoteórico das grandes 
correntes de pensamento econômico; análise das políticas fiscais adotadas nos últimos anos nas principais regiões do 
mundo e no Brasil, com análise crítica sobre os resultados esperados versus resultados efetivos, utilizando textos 
atualizados e análise de dados dos principais agregados macroeconômicos relevantes à análise. 
 
SEN00.185 – ECONOMETRIA III- Optativa - 60 horas/aula 
Regressores endógenos. Variáveis Instrumentais. Mínimos Quadrados em dois Estágios. Introdução a 
GMM. Equações simultâneas. Introdução a Painel. 

 
SEN00.186 – ANÁLISE ECONÔMICA DE POLÍTICAS SOCIAIS – Optativa - 60 horas/aula 
Características desejáveis de políticas sociais; noções de economia do bem-estar (justificativas políticas e 
econômicas; mercado de seguros; noções de mensuração de desigualdade e pobreza); breve histórico de políticas 
sociais nos países centrais e no Brasil; o debate focalização versus universalização; educação, seguridade social 
(saúde, previdência e assistência); mercado de trabalho; cuidados com idosos. 

 
SEN00.187 - ECONOMIA POLITICA DO TRABALHO I: TRABALHO E TECNOLOGIA – Optativa - 60 
horas/aula 
Tópico I: Conceitos básicos: Subsunção real e formal do trabalho ao capital. A ciência como força produtiva. Tópico 
II: Taylorismo e Fordismo: Precedentes e condições do surgimento do taylorismo e do fordismo. Taylorismo e 
fordismo como paradigmas tecnológicos. Produção em massa e consumo de massa. A crise do fordismo. Tópico III: 
Pós-fordismo: Toyotismo – o modelo japonês. A experiência de Udevalla. Automação microeletrônica. Trabalho 
imaterial. Pós-fordismo e pós-grande indústria. 

 
 
 
SEN00.188 – MERCADOS DE CAPITAIS – Optativa - 60 horas/aula 
Mercado de Capitais. Mercado de Ações: estrutura e funcionamento.  Tipos de Ações. Direitos dos Acionistas. 
Índices Bursáteis. Governança Corporativa e Novo Mercado. Análise Fundamentalista e Análise Técnica. Teoria de 
Dow. Outros Mercados de Renda Variável. Teoria de Carteiras. Futuro de Índice. Gestão do Risco Específico e 
Sistêmico. 
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SEN00.189 – GESTÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO - Optativa- 60 horas/aula 
1. Retorno, risco e custo de capital próprio 2 Alavancagem, beta ascendente e custo médio ponderado de capital. 3 
decisões de financiamento e mercados eficientes 4. Estrutura de capital, os teoremas Modigliani miller, estrutura 
ótima e hierarquia de financiamento 5. Orçamento de capital com capital de terceiros política de dividendos 6. 
Ações e obrigações de empresas como opções 7. Derivativos e cobertura de riscos. 

 
SEN00.190 – DERIVATIVOS - Optativa- 60 horas/aula 
Introdução ao mercado de derivativos. Conceito de derivativos. Contratos a termo. Futuros. Especificações dos 
contratos e regras de negociação. Precificação de contratos a termo e futuros. Hedge com futuros. Opções. 
Estratégias com opções. Modelagem Matemática em finanças/derivativos. Precificação de opções. Modelo binomial. 
Modelo de black & scholes. Hedge com opções. 

 
SEN00.191 – ALOCAÇÃO DE ATIVOS DE RISCO – Optativa - 60 horas/aula 
1. Teoria do Portfólio: Risco e retorno. Diversificação. As características do conjunto de oportunidades em 
condições de risco. Fronteira eficiente com 2 ativos e n ativos. Fronteira eficiente com o ativo livre de risco e ativos 
arriscados. Técnicas para calcular a fronteira eficiente e otimização de Portfólios. Aversão ao risco e alocação de 
capital em ativos de risco. 2. Modelos fatoriais: modelo de índice único; modelo multifatorial. 3. Precificação de 
Ativos: modelo de precificação de ativos de capital (CAPM); teoria de precificação por arbitragem (APT). 4. 
Avaliação de desempenho de carteiras de investimento. 5. Diversificação internacional. 
 
SEN00.192 – AVALIAÇÃO DE EMPRESAS – Optativa - 60 horas/aula 
1. Principais conceitos: Renda Variável; Principais Fluxos Financeiros; Custo de Capital 2. Métodos de Fluxos de 
Caixa Descontado: Modelos dos Dividendos Descontados; Modelo do Fluxo de Caixa Livre do Acionista; Modelo 
do Fluxo de Caixa Livre da Firma; Taxas de Desconto. 3. Avaliação Relativa: Principais Indicadores e Variáveis 
Fundamentais. 4. Avaliação por Direitos Contingentes: Principais tipos de Opções Reais; Apreçamento do Modelo 
Black Scholes; Apreçamento do Modelo Binomial; Avaliação de Recursos Naturais por Black Scholes; Avaliação 
de Opções Reais por modelo Binomial. 
 
SEN00.193 – HISTÓRIA ECONÔMICA DO BRASIL II – Optativa - 60 horas/aula 
Crise do processo de acumulação capitalista nos anos 60 no Brasil e seus desdobramentos; II PND e suas 
controvérsias na origem e nos resultados; Padrão de acumulação do governo militar e impasses para o crescimento 
econômico; Crescimento e distribuição de renda no governo militar; Debate sobre a natureza do endividamento 
externo no governo militar e impacto sobre a política econômica; Controvérsias sobre a natureza do Plano Collor; 
Plano Real e os problemas para gerar crescimento econômico, segundo diferentes visões; O debate sobre 
distribuição de renda no Governo Lula. 

 
SEN00.194 – PROCESSOS REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO BRASIL – 
Optativa - 60Horas/aula 
Formação dos complexos regionais coloniais; Consolidação dos complexos agroexportadores; Ampliação do 
mercado interno; Encadeamentos generalizados sob a ótica dos efeitos de linkage. 

 
SEN00.195 – EXPERIÊNCIAS INDUSTRIAIS COMPARADAS - Optativa - 60 horas/aula 
Debates na historiografia: interpretações sobre o sentido e a importância da Revolução Industrial. A Revolução 
Industrial e as origens do capitalismo. Industrializações do século XIX: França, Alemanha, Estados Unidos, Rússia e 
Japão. Experiências industriais do século XX: o esforço de industrialização periférica. Tendências recentes da 
indústria mundial. 

 
SEN00.196 – HISTÓRICA ECONÔMICA DO SÉCULO XX – Optativa - 60 horas/aula 
Do imperialismo à Primeira Guerra Mundial. Revolução Russa de 1917. A economia do entre guerras. A crise dos 
anos 1930 e o declínio do liberalismo. A economia do pós-guerra: “era de ouro” do capitalismo, Estados de Bem-
Estar e sistema de Bretton Woods. A crise dos anos 1970 e suas consequências. Crise do “socialismo real” e a 
ascensão do neoliberalismo. 
 

 
SEN00.197 – ECONOMIA INTERNACIONAL CONTEMPORÂNEA I – Optativa - 60 horas/aula 
Padrão dólar-flexível, mundialização do capital; políticas neoliberais, globalização e liberalização financeira; 
relação EUA- economias socialistas; relação EUA-Ásia e nova divisão internacional do trabalho; “grande 
moderação” e “grande recessão” no século XXI: crise, respostas e últimos desdobramentos; controvérsia sobre a 
hegemonia financeira norte-americana (declínio do dólar). 

 
SEN00.198 – ECONOMIA INTERNACIONAL CONTEMPORÂNEA II – Optativa - 60 horas/aula 
Integração produtiva e monetária da Europa e política macroeconômica na União, crises; soberanas e crise do Euro, 
respostas de política econômica e últimos desdobramentos; Ascensão da China: reformas modernizantes e economia 
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social de mercado; estratégia de transição; relação com Ocidente e com o capital estrangeiro; enfrentamento da crise 
internacional e resultados; Crise do socialismo na URSS; transição neoliberal da Rússia e colapso; reorganização 
política e econômica; enfrentamento da crise internacional e resultados. 

 
SEN00.199 – ECONOMIA BANCÁRIA E FINANCEIRA NO BRASIL – Optativa - 60 horas/aula 
Globalização financeira. Consolidação bancária no Brasil nos anos 1980. Ingresso dos bancos estrangeiros no 
mercado de crédito bancário brasileiro, privatização dos bancos estaduais, reestruturação dos bancos estatais 
federais. Regime de metas de inflação: características, desempenho e impactos. Ciclo expansivo de crédito na 
economia brasileira após 2004. Política monetária e setor externo. A crise financeira de 2007-2009 e seus impactos 
no Brasil. 

 
SEN00.200 – FINANÇAS PÚBLICAS NO BRASIL – Optativa - 60 horas/aula 
Endividamento interno e externo no período da alta inflação; Mudanças no quadro normativo das finanças públicas 
na segunda metade dos anos oitenta; endividamento interno e externo no período da baixa inflação; Estrutura 
tributária e política fiscal no período de baixa inflação; Dívida pública e políticas macroeconômicas após a Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 
 
SEN00.201 – DISTRIBUIÇÃO DE RENDA E DESIGUALDADE NO BRASIL – Optativa - 60 horas/aula 
Antecedentes históricos. Conceitos básicos, critérios de distribuição e principais indicadores; Teorias sobre 
distribuição de renda e crescimento; Plano de Metas e o debate do “Milagre: inflação, concentração de renda e 
crescimento no Brasil. Teses da funcionalidade da concentração e tese da concentração. Crédito e concentração 
regional e funcional da renda e da propriedade; Distribuição de renda no período de alta inflação e após a 
estabilização monetária; Brasil no século XXI: desconcentração de renda, inclusão social e queda na desigualdade. 
Debate sobre determinantes internos e internacionais e sustentabilidade dos avanços; Quadro internacional 
comparado. As Metas do Milênio da ONU: resultados no Brasil. 
 
SEN00.202 – MACROECONOMIA ESTRUTURALISTA – Optativa - 60 horas/aula 
Convenções de desenvolvimento: o impacto de políticas macroeconômicas sobre a estrutura produtiva; Dinâmica da 
integração entre as estruturas de oferta e de demanda agregadas; Funcionamento do mercado de trabalho com 
elevada heterogeneidade estrutural; Estruturas financeiras  e sua funcionalidade para o processo de catchingup; 
Determinação de preços em economias com elevada heterogeneidade estrutural; Efeitos distributivos do regime de 
metas de inflação; Dominância de balanço de pagamentos e o espaço de política econômica contra-cíclica; Política 
cambial e o trilema de política macroeconômica; Política econômica contra-cíclica em economias com dependência 
externa. 
 
SEN00.203 – TÓPICOS EM TEORIA MACROECONÔMICA E ANÁLISE EMPÍRICA – Optativa - 60 
horas/aula 
O debate regras versus discrição: tecnologias de compromisso e regime de metas para inflação; Credibilidade e 
reputação das autoridades monetária e fiscal: importância da credibilidade e da reputação Para a condução da 
política monetária e para o processo de formação de expectativas dos agentes; Mecanismos de transmissão das 
políticas monetária e fiscal; Influência da comunicação do banco central e da política monetária sobre o mercado 
financeiro e sobre a formação de expectativas dos agentes; Estabilidade macroeconômica, risco-país e desempenho 
do mercado de capitais. 
 
SEN00.204 – MODELOS MACROECONÔMICOS COMPARADOS-Optativa - Optativa - 60 horas/aula 
Determinação do produto, taxa de juros e preços: Modelo Clássico/Neoclássico com salários e preços flexíveis; 
determinação do produto e taxa de juros com preços rígidos: modelo Keynesiano simples e modelo Keynesiano 
generalizado sem mobilidade de capitais e cambio centralizado (modelo IS/LM); Efeito Pigou, Equivalência 
Ricardiana e Efeito Fischer; determinação do produto, taxa de juros e taxa de cambio em uma economia aberta com 
preços rígidos e mobilidade de capitais: modelo Mundell-Fleming; modelo novo-Keynesiano AD/AS: contratos 
salariais, salários justaposto, preços viscosos (sticky), demanda e oferta agregada, formação de expectativas 
inflacionárias, choques de demanda e oferta, overshooting da taxa de inflação, efeitos da política fiscal (déficit e 
dívida pública); regime de metas inflacionárias. 
 
SEN00.205 – TEORIA MONETÁRIA ORTODOXA - Optativa - 60 horas/aula 
Conceitos de moeda e liquidez; Banco Central, condução da política monetária e mecanismos de transmissão 
monetária (os canais do credito, da taxa de cambio e do preço dos ativos); operacionalidade da política monetária: 
objetivos, instrumentos e formação da taxa de juros; regra de Taylor. Demanda por moeda: equação de Cambridge e 
a Teoria Quantitativa da moeda; preferência pela liquidez em Keynes; demanda Hicksiana (motivos transação e 
especulação), demanda Baumol-Tobin. Wicksell, o processo cumulativo e a reformulação da teoria quantitativa da 
moeda. Preferência pela liquidez e economia monetária da produção: Uma visão Keynesiana (propriedades da 
moeda). A teoria da política monetária no modelo Keynesiano, monetarista, Novo-Clássico e Novo-Keynesiano 
(modelo AD/AS). Gastos do governo, déficit permanente, dívida pública, senhoriagem e inflação; interação entre as 
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políticas monetária e fiscal (o dilema de Sargent-Wallace); Inflação alta e hiperinflação (modelo monetarista): 
modelo de Cagan (diversas variantes); evidencias empíricas do modelo de Cagan. Investimento, poupança e 
financiamento: ciclo de credito; circuito do financiamento-funding. Crédito e assimetria informacional. Deflação de 
ativos. Crises cambiais, monetárias e fiscais. 

 
SEN00.206 – MODELOS DE CRESCIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE RENDA – Optativa - 60 horas/aula 
O curso apresenta um grupo de modelos de crescimento econômico induzido pela demanda, o qual o progresso 
técnico e a acumulação de capital são endógenos e a distribuição de renda importa. Através dessa premissa 
avaliaremos os impactos da restrição externa, concentração de renda, heterogeneidade estrutural e financeirização na 
determinação não só do crescimento do produto e da renda per capita no longo prazo, mas seus efeitos sobre a 
evolução da produtividade e da própria distribuição funcional da renda.  Com este referencial poderemos interpretar 
a evolução do crescimento brasileiro a partir dos anos 1990 a luz dos modelos de crescimento induzidos pela 
demanda. 

 
SEN00.207 – MACROECONOMIA INTERTEMPORAL I – Optativa - 60 horas/aula 
O modelo de escolha em dois períodos. Consumo, poupança, investimento, escolha entre lazer e trabalho, incerteza. 
Equilíbrio em autarquia e em economia aberta. 

 
SEN00.208 – MACROECONOMIA INTERTEMPORAL II – Optativa - 60 horas/aula 
Introdução aos modelos de equilíbrio geral dinâmico estocástico (DSGE). Modelos com horizonte infinito em tempo 
discreto, modelos recursivos determinísticos e estocásticos. Métodos de solução numéricos lineares.  

 
SEN00.209 – MODELOS DE PREVISÃO MACROECONÔMICA - Optativa- 60 horas/aula 
Modelos de Séries Temporais (ARMA, VAR, Bayesian VAR): teoria, aplicações práticas e estudos de caso 
(projeções de inflação e de juros); Modelos Estruturais: o modelo de metas de inflação do BCB; teoria, 
implementação prática e aplicação para a economia brasileira. 

 
SEN00.210 – PROGRAMAÇÃO EM ECONOMIA E FINANÇAS - Optativa- 60 horas/aula 
Técnicas de programação aplicadas à Economia; Estudos de caso: inflação, produto potencial, taxa natural de juros; 
projeções de curto, médio e longo prazo 

 
SEN00.211 – MACROECONOMIA DO DESENVOLVIMENTO - Optativa- 60 horas/aula 
Desenvolvimento Econômico (Introdução): a tradição neoclássica; Keynes e o papel da demanda efetiva no curto e 
no longo prazos; desenvolvimento, progresso técnico e destruição criadora schumpeteriana; auge e declínio da 
tradição teórica da “economia do desenvolvimento”. A Retomada da Economia do Desenvolvimento: 
Desenvolvimento como mudança estrutural: economias dinâmicas de escala, crescimento induzido pela demanda e o 
papel do setor manufatureiro como motor de desenvolvimento; Desenvolvimento com restrição do balanço de 
pagamentos: a “lei de Thirlwall”; A taxa de câmbio real e o desenvolvimento econômico: debate teórico e 
evidências empíricas. Crescimento e distribuição de renda: Crescimento e distribuição de renda nos modelos de 
Kalecki; Crescimento e distribuição de renda nos modelos estruturalistas e neokaleckianos de distribuição de renda. 
Moeda, crédito, inflação e fragilidade financeira: Moeda, crédito e bancos centrais; Moeda, inflação e taxas de juros: 
conflito distributivo e políticas de estabilização; Modelos de fragilidade financeira. Industrialização, 
desindustrialização e doença holandesa: Convergência/emparelhamento, divergência/decadência e avanço 
econômico; O “ponto de inflexão” de Lewis no processo de desenvolvimento; Desindustrialização e 
desindustrialização precoce; Doença holandesa (Dutchdisease). Política econômica e desenvolvimento: Política 
econômica de longo prazo (industrial, tecnológica, educacional e ambiental) e desenvolvimento; Política 
macroeconômica de curto prazo (monetária, fiscal, cambial e salarial) e desenvolvimento; Desenvolvimento e 
desigualdade. Estudos de casos: Coréia do Sul, China, Índia e Brasil. 

 
 
 

SEN00.212 – TÓPICOS EM FINANÇAS INTERNACIONAIS – Optativa - 60 horas/aula 
Mercados Cambiais; Paridade da Taxa de Juros; Puzzles em Finanças Internacionais; Finanças Comportamentais; 
Sustentabilidade da Dívida; Crises Financeiras; Desequilíbrios Globais; Regulação e Supervisão dos Mercados 
Financeiros. 
 
SEN00.213 – ECONOMETRIA IV - Optativa- 60 horas/aula 
Máxima verossimilhança. Testes: W, LM, LR. Modelos de resposta limitada: Probit, Logit, Tobit, etc. 

 
SEN00.214 – ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS I – Optativa - 60 horas/aula 
Séries temporais univariadas e multivariadas. Box-Jenkins. Causalidade. Regressão espúria. Raiz unitária. GARCH. 
Cointegração. ADL. Introdução a VAR, VEC. 
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SEN00.215 – ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS II – Optativa - 60 horas/aula 
Modelos multivariados. ADL, VAR, VEC; Preparação de dados para análise macroeconômica. Estimação de 
modelos macroeconômicos. Endogeneidade. Cointegração e raízes características. Testes de cointegração, Engle-
Granger, Johansen. Estimação. Previsão. Identificação recursiva e estrutural. Função de resposta a impulso. 
Decomposição de variância. Introdução a modelos não-lineares. Introdução a métodos Bayesianos. 

 
SEN00.216 – INTEGRAÇÃO PRODUTIVA TRANSNACIONAL – Optativa - 60 horas/aula 
Teorias do Investimento estrangeiro direto (de Vernon ao paradigma OLI); Empresas multinacionais; Integração 
produtiva regional; Fragmentação internacional da produção e cadeias globais de valor; internacionalização 
tecnológica. 

 
SEN00.217 – POLÍTICA COMERCIAL E INTEGRAÇÃO ECONÔMICA – Optativa - 60 horas/aula 
Política comercial: efeitos decorrentes da aplicação de tarifas de importação, quotas, subsídios à produção e 
subsídios à exportação sob concorrência perfeita; a comparação dos efeitos da proteção tarifária sob concorrência 
perfeita e monopólio; a não-equivalência entre tarifas e quotas de importação; proteção nominal e proteção efetiva. 
A experiência brasileira de liberalização comercial (início em 1988 e consolidação entre 1990 e 1994). 
Multilateralismo no comércio internacional: os acordos no âmbito da OMC (GATT, GATS, TRIPS). Concorrência 
desleal: salvaguardas comerciais, acordos anti-dumping e medidas compensatórias. Acordos regionais: conceituação 
e experiências no pós-guerra (União Européia, Mercosul, Nafta, entre outros). Áreas monetárias ótimas e a 
experiência da Zona do Euro. 

 
SEN00.218 – ECONOMIA DA SAÚDE – Optativa - 60 horas/aula 
Saúde, Inovação e Desenvolvimento; Desenvolvimento e cidadania, Interesses públicos e privados na saúde, 
complexo médico industrial da saúde, métodos de avaliação de políticas 

 
SEN00.219 – POLÍTICA ENERGÉTICA – Optativa - 60 horas/aula 
O curso apresentará as falhas de mercado e de coordenação dos agentes que justificam a intervenção governamental 
na indústria de energia. Em especial destaca-se as políticas energéticas universalização, seguridade de suprimento, 
modicidade tarifária, competitividade, desenvolvimento industrial e mitigação de impactos ambientais. A disciplina 
irá apresentar os principais mecanismos de aplicação e política para cada um dos objetivos elencados. Será 
destacado os principais dilemas enfrentados nas escolhas das políticas e seus mecanismos. Como consequência se 
buscará demonstrar as interseções entre as políticas energéticas (e seus mecanismos) com as políticas sociais, 
ambientais e econômicas. Serão utilizados estudos de casos nacionais e internacionais para ac compreensão das 
políticas energéticas, sua evolução ao longo do tempo e as consequências esperadas. Assim como uma comparação 
das tendências internacionais como os principais mecanismos adotados no Brasil. 

 
SEN00.220 – ECONOMIA INSTITUCIONAL E DAS ORGANIZAÇÕES – Optativa - 60 horas/aula 
Teoria de custos de transação: questões relativas aos mercados, as firmas, as organizações e aos contratos; 
Competição e Mercado – mecanismo de coordenação por preço; Organizações e firmas – mecanismos de 
coordenação através de relações cooperativas e hierárquicas. Mecanismos híbridos e contratos - Incluiremos a 
análise de mecanismos híbridos de coordenação, como os contratos de longo prazo privados ou entre agentes 
públicos e privados; Visão ampla das instituições: Apresentação de outras perspectivas na abordagem da teoria 
institucional incluindo o papel das instituições no desenvolvimento econômico e social. 

 
SEN00.221 – ESTRATÉGIAS EMPRESARIAIS - Optativa- 60 horas/aula 
Conceito. Matrizes de decisão estratégica. Estratégias genéricas de competição. Dinâmica dos negócios. 
Crescimento e diversificação de negócios. Ações estratégicas: aquisições e fusões, internacionalização e alianças 
estratégicas. Modelo Porter. Modelo SWOT. Princípios gerais do planejamento estratégico. 
 
SEN00.222 – ECONOMIA POLÍTICA DO TRABALHO III: TRABALHO E TEMPO LIVRE – Optativa - 60 
horas/aula 
A construção do Tempo Livre: A centralidade do trabalho e tempo livre. A redução da jornada: histórico e 
perspectivas. Renda mínima e tempo livre. Tempo livre, ócio e lazer. Lazer e tempo livre: a mercantilização do lazer 
e a indústria cultural. 
 
SEN00.223 – ÉTICA E ECONOMIA – Optativa - 60 horas/aula 
Categorias centrais: ética, moral, valor, dever-ser, juízos de valor, justiça social; antecedentes; filosofia moral em A. 
Smith; utilitarismo clássico: Bentham, James e John Stuart Mill; marginalismo; Pareto e os teoremas do bem-estar; a 
“nova” e a “velha” teoria do bem-estar social; crise da tradição utilitarista; J. Rawls e a justiça como eqüidade; A. 
Sen e o enfoque das capacidades. Crítica marxiana dos fundamentos éticos da ciência econômica. 

 
SEN00.224 – ANÁLISE DO DISCURSO ECONÔMICO – Optativa - 60 horas/aula 
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1. Análise de discurso: definição, importância e limites; 2. Análise de discurso arqueológico: identificação da rede 
de enunciados; 3. Condições discursivas para o surgimento da economia política como discurso no século XVIII; 4. 
Rede de enunciados adjacentes ao domínio econômico: biologia, demografia, física e filosofia moral (problemas 
éticos e políticos); 5. Da economia política à ciência econômica: a especialização do discurso econômico; 6. O 
contexto sociocultural amplo e o contexto institucional no discurso econômico atual, com foco no caso brasileiro. 

 
SEN00.225 – ECONOMIA POLÍTICA DO ESPAÇO AGRÁRIO NO BRASIL – Optativa - 60 horas/aula 
A diversidade do espaço agrário e os seus fatores. A multiplicidade das formas de produção agro-pastoril. Os 
sistemas agrícolas e sua classificação. A evolução das forças produtivas e das relações sociais de produção e sua 
importância fundamental para uma visão dinâmica da estrutura do espaço agrário brasileiro. A (re)estruturação do 
espaço agrário e a permanência do problema da terra no Brasil. 
 
SEN00.226 – ECONOMIA POLÍTICA DO ESPAÇO – Optativa - 60 horas/aula 
Organização espacial e economia política. Conceito de valor segundo as diferentes escolas de pensamento e sua 
relação com o espaço. Os setores de atividade econômica. A estruturação do espaço e a questão ambiental nos 
diferentes sistemas econômicos. Processos atuais de reestruturação produtiva. Reestruturações das formas de 
organização do trabalho, do espaço e das instituições em suas diferentes dimensões: econômicas, políticas e 
espaciais.  
 
SEN00.227 – ECONOMIA POLÍTICA DO MEIO AMBIENTE – Optativa - 60 horas/aula 
Apresentação e discussão dos elementos teóricos fundamentais das principais linhas do pensamento econômico 
relacionado às questões ambientais: a) Economia Ambiental; b) Economia Ecológica; c) Economia Política Marxista 
e sua crítica à mercantilização da natureza. 

 
SEN00.228 – TEORIAS DO IMPERIALISMO – Optativa - 60 horas/aula 
A “questão nacional” e o imperialismo no debate político entre os séculos XIX e XX. Teorias clássicas do 
imperialismo: Hobson, Hilferding, Kautsky, Luxemburg, Bukharin e Lênin. Impasses da teoria do imperialismo no 
século XX: marxismo tradicional, teorias da dependência, do sistema-mundo e da globalização. A renovação da 
teoria do imperialismo na virada do século XXI. 
 
SEN00.229 – PENSAMENTO ECONÔMICO LATINO-AMERICANO – Optativa - 60 horas/aula 
O pensamento econômico de Raúl Prebisch e as principais contribuições da CEPAL. O pensamento econômico de 
Aníbal Pinto, Celso Furtado e Aldo Ferrer. Os conceitos sobre inserção internacional periférica, heterogeneidade 
estrutural, teorias da inflação estrutural e seu debate contemporâneo na América Latina. 

 
SEN00.230 – TÓPICOS ESPECIAIS EM PENSAMENTO ECONÔMICO LATINO-AMERICANO I –
Optativa - 60 horas/aula 
O pensamento econômico de Raúl Prebisch e as principais contribuições da CEPAL. O pensamento econômico de 
Aníbal Pinto, Celso Furtado e Aldo Ferrer. Os conceitos sobre inserção internacional periférica, heterogeneidade 
estrutural, teorias da inflação estrutural e seu debate contemporâneo na América Latina. 
 
SEN00.231 – TÓPICOS ESPECIAIS EM PENSAMENTO ECONÔMICO LATINO-AMERICANO II -
Optativa - 60 horas/aula 
Ementa Variável 

 
SEN00.232 – TEMAS DO MARXISMO CONTEMPORÂNEO – Optativa - 60 horas/aula 
Trabalho e centralidade do trabalho; capital, ciência e tecnologia: trabalho material e imaterial; Formas do capital: 
capital produtivo, financeirização e especulação; política, classes sociais e emancipação; Estado e socialismo; 
subjetividade, individualidade e historicidade; ideologia, hegemonia e dominação. 

 
SEN00.233 – TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA POLÍTICA DO MEIO AMBIENTE – Optativa - 60 
horas/aula 

 
 

SEN00.234 – TÓPICOS ESPECIAIS EM METODOLOGIA DA ANÁLISE ECONÔMICA – Optativa - 60 
horas/aula 

 
 

SEN00.235 – TÓPICOS ESPECIAIS EM PENSAMENTO ECONÔMICO I – Optativa - 60 horas/aula 
 
 
SEN00.236 – TÓPICOS ESPECIAIS EM PENSAMENTO ECONÔMICO II - Optativa - 60 horas/aula 
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SEN00.237 – TÓPICOS ESPECIAIS EM PENSAMENTO ECONÔMICO III – Optativa - 60 horas/aula 
 
 
SEN00.238 – TRADIÇÃO LIBERAL E ESTADO - Optativa - 60 horas/aula 
Surgimento da dívida pública concomitante ao do Estado-Nação – a separação público-privado moderna. O papel do 
Estado em Adam Smith, J. S. Mill, W.S. Jevons e L. Walras e sua relação com a teoria econômica: biopolítica e 
segurança. A tradição austríaca (Mises e Hayek), o debate do cálculo socialista e o papel do Estado na época 
neoliberal. Obstáculos ao funcionamento do mercado: custos de transação, rent-seeking, falhas de mercado, 
assimetrias de informação, poder de mercado e vieses cognitivos. O caso brasileiro, de 1930 aos dias atuais. 
 
SEN00.241 – ECONOMIA DA EDUCAÇÃO – Optativa - 60 horas/aula 
A acumulação de capital humano no crescimento econômico, o nível e evolução da escolaridade da população 
adulta e infantil no brasil e no mundo, os impactos da escolarização na participação da força de trabalho, salários e 
fecundidade, as principais questões econômicas por detrás dos níveis persistentemente baixos de educação, 
financiamento educacional e a política educacional. 
 
 
 
COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS (SGE) 
 
 
SGE 00.012 - LABORATÓRIO DE MICROECONOMIA I - Obrigatória - 30 horas/aula 
Ementa variável. 
 
SGE 00.013 - LABORATÓRIO DE MICROECONOMIA II - Obrigatória - 30 horas/aula 
Ementa variável. 
 
SGE 00.014 - LABORATÓRIO DE MICROECONOMIA III - Obrigatória - 30 horas/aula 
Ementa variável. 
 
SGE 00.015 - LABORATÓRIO DE MACROECONOMIA II - Obrigatória - 30 horas/aula 
Ementa variável. 
 
SGE 00.016 - LABORATÓRIO DE MACROECONOMIA III - Obrigatória - 30 horas/aula 
Ementa variável. 
 
SGE 00.017 - LABORATÓRIO DE ECONOMETRIA - Obrigatória - 30 horas/aula 
Ementa variável. 
 
SGE 00.018 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - Obrigatória - 240 horas/aula 
Ementa variável. 
 
SGE 00.019 - MONITORIA - Optativa - máximo de 120 horas/aula 
Ementa variável. 
 
SGE 00.020 - INICIAÇÃO À PESQUISA - Optativa - máximo de 120 horas/aula 
Ementa variável. 
 
SGE 00.021 - INICIAÇÃO À EXTENSÃO - Optativa - máximo de 120 horas/aula 
Ementa variável. 
 
SGE 00.022 - INICIAÇÃO PROFISSIONAL (ESTÁGIO) - Optativa - máximo de 60 horas/aula 
Ementa variável. 
 
SGE 00.023 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS - Optativa - máximo de 120 horas/aula 
Ementa variável. 
 
SGE 00.024 - DISCIPLINA NÃO INTEGRANTE DO CURRÍCULO - Optativa - máximo de 60 horas/aula 
Ementa variável. 
 
SGE 00.025 - ATIVIDADES COMPLEMENTARES - Optativa - máximo de 240 horas/aula 
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Ementa variável. 
 
SGE 00.026 - LABORATÓRIO DE MACROECONOMIA I - Obrigatória - 30 horas/aula 
Ementa variável. 
 
 
COORDENAÇÃO DO CURSO DE LETRAS (GLC) 
 
GLC 00.293 - LABORATÓRIO DE LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS - Obrigatória - 30 
horas/aula 
Ementa variável. 
 
 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO (STA) 
 
STA 00.128 - INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO - Optativa - 60 horas/aula 
Evolução do conceito de Administração. Empresa. Funções da empresa. Atividades de administração da empresa. 
Funções essenciais do administrador. Funções de administração: planejamento, organização, direção e controle. 
Atividades técnicas auxiliares de administração. Evolução do pensamento administrativo. Administração e 
desenvolvimento. 
 
STA 00.130 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - Optativa - 60 horas/aula 
As funções de administradores de RH. Objetivos: políticas, planejamento e desenvolvimento. Estrutura e 
funcionamento do órgão de RH. Análise e descrição do trabalho e de cargos. Recrutamento e seleção. Treinamento e 
desenvolvimento. Higiene e segurança. 
 
STA 00.131 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA I - Optativa - 60 horas/aula 
O papel da Administração Financeira e do administrador financeiro. Matemática Financeira: o valor do dinheiro no 
tempo, risco, retorno e valor. Relação custo-volume-lucro: estrutura de custos, ponto de equilíbrio. Alavancagem 
operacional, financeira e combinada. 
 
STA 00.132 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA II - Optativa - 60 horas/aula 
Demonstrações financeiras. Fontes e aplicações de recursos. Fluxo de caixa. Administração do capital de giro. 
Técnicas de investimento de capital: certeza de risco. Custo de capital, estrutura de capital e dividendos. Fontes de 
financiamento a longo prazo. 
 
STA 00.133 - MARKETING BÁSICO - Optativa - 60 horas/aula 
O conceito de marketing. Composto mercadológico. Decisões de produto, preço, distribuição e promoção. Mercado 
e segmentação de marketing, modelos de análise estratégica em marketing. 
 
STA 00.134 - PESQUISA DE MARKETING - Optativa - 60 horas/aula 
Pesquisa de Marketing. Tipos de pesquisa. Metodologia da pesquisa de Marketing. Projeto de pesquisa de 
Marketing. Implementação. 
 
STA 00.135 - ADMINISTRAÇÃO DE PRODUÇÃO - Optativa - 60 horas/aula 
As funções gerenciais básicas. Fluxo de informação e produção. O roteiro de planejamento e controle da produção. 
Engenharia da produção e análise de valor. Emissão de ordens de serviço e da produção. Sistema de produção e 
qualidade. Transportes internos, layout de máquinas e arranjos físicos. Localização de indústrias. 
 
STA 00.136 - ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS - Optativa - 60 horas/aula 
Conceitos introdutórios de projetos e administração de projetos. A engenharia de sistemas administrativos como 
técnica de planejamento, controle e gerência de projetos. Elaboração e análise de projetos sob o ponto de vista 
econômico, financeiro e administrativo. 
 
STA 00.137 - SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - Optativa - 60 horas/aula 
Protótipos de sistemas de informações. Sistema de Apoio à Decisão (SAD) e Sistemas de Controle Operacional e 
Gerencial (SCO/SCG). Desenvolvimento de SCO/SCG nas áreas de Finanças, Produção, Marketing e Recursos 
Humanos. 
 
STA 00.138 - TÓPICOS ESPECIAIS EM ADMINISTRAÇÃO I - Optativa - 60 horas/aula 
Ementa variável. 
 
STA 00.139 - TÓPICOS ESPECIAIS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA I - Optativa - 60 horas/aula 
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Ementa variável. 
 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE (STC) 
 
STC 00.073 - CONTABILIDADE GERENCIAL - Optativa - 60 horas/aula 
Conceitos básicos de Contabilidade. Contas Patrimoniais. Contas de Resultado. Balancete de Verificação. Inventário 
Periódico e Permanente. Avaliação de Estoques. Apuração do custo das mercadorias vendidas e do resultado com 
mercadorias. Demonstrações Contábeis. 
 
STC 00.081 - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - Optativa - 60 horas/aula 
Demonstrações financeiras segundo as disposições legais societárias vigentes. Demonstração de lucros e prejuízos 
acumulados. Demonstração das mutações do patrimônio líquido. Demonstração de origem e aplicação de recursos. 
Notas explicativas. Noções de consolidação de balanços. Objetivos da consolidação. Técnicas de consolidação. 
 
STC 00.115 - CONTABILIDADE GERAL - Optativa - 60 horas/aula 
Contabilidade: campo de atuação financeiro, especializações, estática patrimonial: ativo, passivo, patrimônio 
líquido, equação do patrimônio. Procedimentos contábeis. Variação da situação líquida. Fatos contábeis. Regime de 
competência de exercício. Operações com mercadorias. Avaliação e contabilização. Problemas contábeis diversos. 
Previsão para devedores duvidosos, práticas de controle: de caixa e bancos, ativo permanente. Depreciação, 
exaustão, amortização, baixa de ativo fixo. O balanço. Demonstrações financeiras. Correção monetária, outros 
demonstrativos. 
 
STC 00.116 - ANÁLISE DE BALANÇO - Optativa - 60 horas/aula 
Fundamentos contábeis: estrutura e composição dos balanços. Representação gráfica e apresentação percentual. 
Padronização: objetivos e preceitos. Estudos analíticos: índices patrimoniais, econômicos, financeiros, gerenciais e 
comerciais. Comparação de balanços no tempo e no espaço. 
 
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (TEP) 
 
TEP 00.095 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - Optativa - 60 horas/aula 
Função financeira da empresa. Valor, empresa e mercado de capitais. Avaliação de alternativas de investimento. 
Custo de capital. Estrutura financeira da empresa. Política de dividendos. Administração de capital de giro. Análise 
de demonstrações financeiras. Planejamento de orçamentos. Controle orçamentário. Fontes de financiamento. 
Expansão e falência. 
 
TEP 00.096 - CONTABILIDADE GERENCIAL E CUSTOS INDUSTRIAIS - Optativa - 75 horas/aula 
Análise financeira. Previsão financeira. Análise de crédito. Política de crédito. Valor atual. Análise de 
investimentos. Capital de giro. Inflação e risco. Terminologia de custos. Acumulação de custos. Sistemas de custeio. 
Custos-padrão. Análise de variância. Custos indiretos, custo direto, análise custo-volume-lucro. Custo de 
administração e vendas. Decisões gerenciais envolvendo custos. Sistemas de informação gerencial. 
 
TEP 00.097 - ESTRATÉGIA E COMPETITIVIDADE - Optativa - 60 horas/aula 
Análise do processo de mudança. Conceitos de estratégia. Pensamento estratégico. Planejamento estratégico. 
Metodologias de aplicação e desenvolvimento de estratégias empresariais. Tipos de estratégias empresariais. 
Estratégia corporativa. Estratégia de manufatura. Análise da competitividade. Princípios da vantagem competitiva. 
A competitividade nos vários setores econômicos. 
 
TEP 00.098 - AUXÍLIO MULTICRITÉRIO À DECISÃO - Optativa - 60 horas/aula 
A relevância do auxílio multicritério à decisão para a engenharia de produção. Fundamentos – escalas. Os métodos 
AHP e TODIM. Noções básicas sobre os métodos interativos e sobre o uso da função de utilidade multiatributo. 
 
TEP 00.099 - PESQUISA OPERACIONAL - MODELOS DETERMINÍSTICOS - Optativa - 60 horas/aula 
Estudo da metodologia de pesquisa operacional. A arte de modelar. Modelos matemáticos. Programação linear 
(incluindo o método simplex e o problema de transporte). Programação não-linear. 
 
TEP 00.100 - PESQUISA OPERACIONAL - MODELOS ESTOCÁSTICOS - Optativa - 60 horas/aula 
Modelos estocásticos em pesquisa operacional. Teoria da decisão. PERT - CPM, teoria das filas, estoques e 
simulação. 


