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COURSE DESCRIPTIONS IN ECONOMICS 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO À ECONOMIA 

A economia de mercado, origens e destino da produção. A circulação em uma 

economia de mercado. As relações econômicas internacionais. O setor público. O 

sistema financeiro. A unidade produtora, sua inserção no sistema. Repartição e 

apropriação do produto social. 

 

INTRODUCTION TO ECONOMICS  

The market economy, sources  and fate of production. The movement in a market 

economy. International economic relations. The public sector. The financial system. 

The production unit, its insertion in the system. Allocation and appropriation of the 

social product. 

 

 

 

 

MATEMÁTICA I 

Conjuntos numéricos. Função real de uma variável real. Limites. Continuidade. 

Derivadas. Aplicação de derivadas. 

 

MATHEMATICS I  

Numerical sets. Real function of a real variable. Limits. Continuity. Derivatives. 

Application of derivatives. 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS 

Processos históricos e os desenvolvimentos intelectuais envolvidos na formação da 

sociologia. Sociologia “clássica” e análise da sociedade capitalista. 

 

INTRODUCTION TO SOCIAL AND APPLIED SCIENCES  

Historical processes and intellectual developments involved in the formation of 

sociology. "Classic" sociology  and analysis of capitalist society. 

 

 

 

 

CONTABILIDADE GERAL 

Noções preliminares. Patrimônio. Contas. Normas brasileiras de contabilidade. 

Escrituração. Apuração de resultados. 



 

GENERAL ACCOUNTING  

Preliminary notions. Heritage. Accounts. Brazilian accounting standards. Bookkeeping. 

Calculation of results. 

 

 

 

 

HISTÓRIA ECONÔMICA GERAL 

Introdução ao estudo da história econômica; a crise do feudalismo e a surgimento do 

modo de produção capitalista; o antigo regime e as revoluções burguesas; a etapa 

concorrencial, do modo de produção capitalista, e a hegemonia britânica até o séc. 

Xix; a segunda revolução industrial; capitalismo monopolista e imperialismo; a crise de 

1929 e as duas grandes guerras; regulação estatal do pós-guerra e a hegemonia dos 

EUA; guerra fria; o abandono do regime de Bretton Woods e a crise da década de 

1970; o colapso do socialismo real; o processo de “globalização”. 

 

GENERAL ECONOMIC HISTORY  

Introduction to the study of economic history; the crisis of feudalism and the emergence 

of the capitalist mode of production; the old regime and the bourgeois revolutions; the 

competitive stage, the capitalist mode of production, and British hegemony until the 

19th century; the second industrial revolution; monopoly capitalism and imperialism; the 

crisis of 1929 and the two world wars; State regulation of the post-war U.S. hegemony; 

Cold War; the abandonment of the Bretton Woods regime and the crisis of the 1970s; 

the collapse of real socialism; the process of "globalization". 

 

  

 

 

 

MACROECONOMIA I 

Introdução geral ao estudo da macroeconomia; contabilidade nacional: produto, renda 

e dispêndio, contas nacionais; o modelo clássico de determinação do produto e 

emprego; o modelo keynesiano; modelo IS-LM completo; políticas fiscal e monetária 

no modelo IS-LM. 

 

MACROECONOMICS I  

General introduction to the study of macroeconomics; national accounts: product, 

income and expenditure, national accounts; the classical model of determination of 

output and employment; the Keynesian model; IS-LM complete model; fiscal and 

monetary policy in the IS-LM model. 

 

 

 

 

MATEMÁTICA II 



Definição de Integrais de uma variável. Regras de integração. Integrais impróprias. 

Aplicações de integrais. Funções de mais de uma variável. Derivadas parciais. 

Extremos de funções de duas variáveis. Aplicações de derivadas parciais a economia. 

Introdução a Álgebra Linear. 

 

MATHEMATICS II  

Defined integrals variable. Integration rules. Improper integrals. Applications of 

integrals. Functions of several variable. Partial derivatives. Extrema of functions of two 

variables. Applications of partial derivatives in economy. Introduction to Linear Algebra. 

 

 

 

 

MICROECONOMIA I 

O comportamento do consumidor. Demanda individual e demanda de mercado. 

Produção. Custo de produção. Maximização de lucros e oferta competitiva. 

 

MICROECONOMICS I  

Consumer behavior. Individual demand and market demand. Production. Cost of 

production. Profit maximization and competitive supply. 

 

 

 

 

CONTABILIDADE FINANCEIRA 

Estruturas contábeis: Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício, 

análises vertical e horizontal, quocientes de situações financeira e econômica, 

relatório. 

 

FINANCIAL ACCOUNTING  

Accounting structures: Balance Sheet and Statement of Income, vertical and horizontal 

analysis, financial ratios and economic situations, report. 

 

 

 

 

PRODUÇÃO DE TEXTOS 

Considerações sobre a noção de texto: níveis de leitura, o texto argumentativo, 

coerência e coesão, emprego de conhecimentos linguísticos. 

 

PRODUCTION OF TEXTS  

Considerations on the notion of text: reading levels, the argumentative text, coherence 

and cohesion, employment of linguistic competence. 

 

 

 

 



FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL 

A especificidade de Portugal nos quadros da expansão comercial europeia. A 

economia mercantil-escravista colonial. A economia escravista mineira. A crise do 

antigo sistema colonial. A economia mercantil-escravista cafeeira nacional. A crise do 

escravismo e a emergência do mercado de trabalho assalariado. Estado, indústria e 

agricultura. A dinâmica da acumulação: capital cafeeiro e capital industrial. A expansão 

da economia cafeeira e gênese da industrialização. 

 

MANAGEMENT FORMATION OF BRAZIL  

The specificity of Portugal in the tables of European commercial expansion. The 

mercantile-colonial slave economy. The mining slave economy. The crisis of the old 

colonial system. The mercantile-national coffee slave economy. The crisis of slavery 

and the emergence of wage labor market. State, industry and agriculture. The 

dynamics of accumulation: the coffee capital and industrial capital. The expansion of 

the coffee economy and the genesis of industrialization. 

 

 

 

 

MICROECONOMIA II 

Análise das estruturas de mercado, concorrência perfeita, monopólio, concorrência 

monopolística, oligopólio. Introdução a teoria dos jogos. Equilíbrio geral e eficiência de 

mercado. 

 

MICROECONOMICS II  

Analysis of market structures, perfect competition, monopoly, monopolistic competition, 

oligopoly. Introduction to game theory. General equilibrium and market efficiency. 

 

 

 

 

MACROECONOMIA II 

Modelos de oferta agregada: modelo monetarista, curva de Phillips, modelo de Lucas, 

ciclos reais de negócios. Debates recentes de políticas macroeconômicos. 

Macroeconomia aberta: taxas de câmbio, determinantes da taxa de câmbio; modelo 

Mudell-Fleming. 

 

MACROECONOMICS II  

Models of aggregate supply: monetarist model, Phillips, Lucas model, real business 

cycles curve. Recent discussions of macroeconomic policies. Open Macroeconomics: 

exchange rates, determinants of exchange rates; Mudell-Fleming model. 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA ECONÔMICA 



Introdução à estatística. Conceitos básicos. Séries estatísticas: descrição, 

classificação e comparação de dados. Medidas de tendência central, medidas 

separatrizes, de dispersão e de assimetria e curtose. Propriedades, vantagens e 

desvantagens das mesmas. Critérios para escolha da melhor medida. Análise de 

dados econômicos (indicadores sociais; números, índices).  

 

INTRODUCTION TO ECONOMIC STATISTICS  

Introduction to statistics. Basics. Statistical series: description, comparison and rating 

data. Measures of central tendency, separatrices measures, dispersion and skewness 

and kurtosis. Properties, advantages and disadvantages of the same. Criteria for 

choosing the best measure. Analysis of economic data (social indicators, numbers, 

indices). 

 

 

 

 

HISTÓRIA DO PENSAMENTO ECONÔMICO 

Visão geral da evolução histórica do pensamento econômico desde sua origem, no 

século xvi, até o início do século xx, através da apresentação e exame crítico das 

contribuições e debates teórico-metodológicos envolvendo seus principais autores e 

vertentes. 

 

HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT   

Overview of the historical evolution of economic thought from its origins in the sixteenth 

century to the early twentieth century, through the presentation and critical examination 

of theoretical and methodological contributions and debates involving its principal 

authors and strands. 

 

 

 

 

TÉCNICAS DE PESQUISA EM ECONOMIA 

Concepção e organização da pesquisa científica; estrutura e apresentação de 

pesquisa científica; aspectos complementares de técnicas de pesquisa em economia. 

 

TECHNICAL RESEARCH IN ECONOMICS  

Design and organization of scientific research; structure and presentation of scientific 

research; complementary aspects of research techniques in economics. 

 

 

 

 

ESTATÍSTICA ECONÔMICA 

Teoria da probabilidade. Modelo clássico de probabilidade. Distribuições de 

probabilidades (discretas e contínuas). Teoria da amostragem elementar; teoria da 

estimação estatística (de ponto e intervalar). Teoria da decisão estatística (teste de 



hipótese e significância); teoria de pequenas amostras (distribuições t, f, qui-

quadrado). 

 

ECONOMIC STATISTICS  

Probability theory. Classical probability model. Probability distributions (discrete and 

continuous). Elementary theory of sampling; theory of statistical estimation (point and 

interval). Statistical decision theory (hypothesis testing and significance); theory of 

small samples (t distributions, f, chi-square). 

 

 

 

 

ECONOMIA DO SETOR PÚBLICO 

A intervenção do estado na economia; finanças públicas; sistema tributário nacional; a 

política fiscal brasileira. 

 

ECONOMICS OF THE PUBLIC SECTOR  

State intervention in the economy; public finances; national tax system; Brazilian fiscal 

policy. 

 

 

 

 

ECONOMIA BRASILEIRA I 

A crise do modelo agroexportador e a substituição de importações: a política 

econômica de manutenção de renda dos anos 30 e de investimentos de base do 

estado novo. A experiência brasileira de planejamento. A crise do modelo de 

substituição de importações. Análise do “modelo brasileiro” pós-64 e a crise após 

1973. 

 

BRAZILIAN ECONOMY I  

The crisis of the agro-export model and import substitution: the political economy of 

income maintenance at '30s and investment base of the new state. The Brazilian 

experience in planning. The crisis of import substitution model. Analysis of the 

"Brazilian model" post-64 and the crisis after 1973. 

 

 

 

 

 

ECONOMIA MONETÁRIA 

Origens, funções e características da moeda e do crédito; oferta monetária; a teoria 

monetária e a política monetária. Objetivos, operacionalidade e instrumentos da 

política monetária; formação da taxa de juros e mecanismo de transmissão. Teorias de 

Inflação. 

 

MONETARY ECONOMY  



Origins, functions and characteristics of money and credit; money supply; monetary 

theory and monetary policy. Objectives, operationality and instruments of monetary 

policy; formation of interest rate and mechanism of transmission. Theories of Inflation. 

 

 

 

 

ECONOMETRIA 

Regressão linear simples e correlação simples. Pressupostos básicos do modelo 

clássico de regressão linear. Modelos não-lineares. Estimação e precisão dos 

estimadores. Regressão e correlação múltiplas. Mínimos quadrados restritos. 

Violações dos pressupostos básicos (causas, consequências, detecção e correções). 

Regressão pela origem e com variáveis binárias. 

 

 ECONOMETRICS  

Simple linear regression and simple correlation. Basic assumptions of the classical 

linear regression model. Nonlinear models. Estimation and precision of estimators. 

Multiple regression and correlation. Minimum restricted square. Violations of the basic 

assumptions (causes, consequences, detection and correction). Regression through 

the origin and with binary variables. 

 

 

 

 

ECONOMIA BRASILEIRA II 

A década perdida - anos 80. A economia brasileira de 1985 a 1994 e os planos 

heterodoxos. Governo Itamar Franco. A economia brasileira pós-estabilização. O 

governo Lula. Conjuntura econômica e perspectivas. 

 

 BRAZILIAN ECONOMY II  

The Lost Decade – 80s. The Brazilian economy from 1985 to 1994 and the heterodox 

plans. Itamar Franco. The Brazilian economy post-stabilization. The Lula government. 

Economic conditions and prospects. 

 

 

 

 

ECONOMIA INTERNACIONAL 

Teorias do comércio internacional. Protecionismo e políticas comerciais; integração 

econômica: uniões aduaneiras e áreas de livre comércio; Mobilidade internacional dos 

fatores de produção; comércio internacional e desenvolvimento econômico. 

  

INTERNATIONAL ECONOMICS  

Theories of international trade. Protectionism and trade policies; economic integration: 

customs unions and free trade areas; International mobility of factors of production; 

international trade and economic development. 

 



 

 

  

ECONOMIA MINEIRA 

Raízes históricas - décadas de 30 e 40 - década de 50 - montagem de infraestrutura. A 

década de 60 - setores agrícola e industrial. Década de 70 - a arrancada industrial 

mineira Aspectos estruturais da economia de Minas Gerais. 

 

MINAS GERAIS ECONOMICS  

Historical roots - 30s and 40s – 1950 decade – Infrastructure forming. The 60s - 

agricultural and industrial sectors. The 70s - the industrial rush at Minas Gerais. 

Structural aspects of the economy of Minas Gerais. 

 

 

 

 

ECONOMIA DO TRABALHO 

População e força de trabalho. Estrutura do emprego e formas de organização da 

produção. Estrutura do emprego no Brasil. Nível e distribuição dos salários. Políticas 

de salário e emprego. Relações de trabalho e sindicalismo. 

 

ECONOMICS OF LABOR  

Population and labor force. Structure of employment and forms of organization of 

production. Structure of employment in Brazil. Level and distribution of wages. Wage 

and employment policies. Labor relations and unionism. 

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO 

O conceito de desenvolvimento econômico. Origens teóricas dos estudos sobre 

desenvolvimento econômico. Contribuições teóricas das principais escolas de 

pensamento econômico, perspectivas: clássica; marxiana; keynesiana e de Kalecki; 

schumpeteriana; e cepalina. Origens históricas da preocupação com desenvolvimento 

econômico. Processo de acumulação originária, a primeira revolução industrial. 

Capitalismo atrasado, as duas ondas de industrializações atrasadas. O capitalismo 

tardio, expansão industrial periférica. 

 

SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT  

The concept of economic development. Theoretical origins of studies on economic 

development. Theoretical contributions of the major schools of economic thought, 

perspectives: classical; Marxian; Keynes and Kalecki; Schumpeterian; and ECLAC. 

Historical origins of concern for economic development. Process of primitive 

accumulation, the first industrial revolution. Late capitalism, the two waves of late 

industrialization. Late Capitalism, peripheral industrial expansion. 

 

 



 

 

 

CONCEITOS E MEDIDAS DE DESENVOLVIMENTO 

A unidade curricular pretende i) apresentar e discutir as análises teóricas dos grandes 

economistas que se preocuparam com o tema do desenvolvimento e suas várias 

interpretações modernas; ii) discutir os elementos analíticos envolvidos com a noção 

de bem-estar humano e organização social; e, finalmente, iii) apresentar o instrumental 

estatístico para calcular medidas de desenvolvimento humano, desigualdade e 

pobreza, analisando trabalhos que retratam a realidade da economia brasileira. 

 

CONCEPTS AND DEVELOPMENT MEASURES  

The course aims to i) present and discuss the theoretical analyzes of the great 

economists who were concerned with the issue of development and its various modern 

interpretations; ii) discuss the analytical elements involved with the notion of human 

welfare and social organization; and finally, iii) present the instrument to calculate 

statistical measures of human development, inequality and poverty, analyzing works 

that portray the reality of the Brazilian economy. 

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

A disciplina inicia-se com a compreensão da economia capitalista e seus impactos 

socioambientais, buscando perceber nesse processo os primeiros argumentos para se 

pensar a questão ambiental na economia. Diante disso, é possível fazer um resgate da 

ampliação do conceito de desenvolvimento dentro da teoria econômica, passando do 

conceito de desenvolvimento como crescimento econômico até o desenvolvimento 

sustentável, como crescimento econômico, equidade social e sustentabilidade 

ambiental. A partir dessa concepção maior de desenvolvimento, contrapõem-se as 

divergências existentes sobre a possibilidade desse desenvolvimento nas bases do 

sistema econômico vigente. Nesse sentido, buscam-se os desdobramentos setoriais 

(indústria, agricultura e seus reflexos no mercado interno e externo) e as visões entre 

consumo e produção sustentáveis. 

 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT  

The course starts with an understanding of the capitalist economy and its social and 

environmental impacts, seeking to realize this process the first argument to think about 

environmental issues in the economy. Therefore, it is possible to make a ransom of 

extended concept of development within the economic theory, from the concept of 

development as economic growth to sustainable development, such as economic 

growth, social equity and environmental sustainability. From this larger conception of 

development, are counterbalanced by the divergence of the possibility of such 

development on the basis of the current economic system. Accordingly, we will seek to 

sectoral developments (industry, agriculture and its effects on domestic and foreign 

markets) and visions of sustainable consumption and production. 

 

 



 

 

ECONOMIA ECOLÓGICA 

Incorporação das questões ambientais no mainstream econômico. Evolução da 

intervenção do homem na natureza. Economia ambiental neoclássica versus 

economia ecológica. Sustentabilidade forte e sustentabilidade fraca. O todo e a parte. 

Mundo cheio e mundo vazio. Economia ecológica (EE) e seus fundamentos. As leis da 

termodinâmica. O fluxo circular da economia e os recursos naturais. Otimismo e 

ceticismo. Os bens e serviços ecossistêmicos. Macroeconomia ambiental. Valoração 

econômica dos bens e serviços ecossistêmicos. Mercados para os serviços 

ambientais. 

 

ECOLOGICAL ECONOMICS  

Incorporation of environmental issues in the economic mainstream. Evolution of human 

intervention in nature. Neoclassical environmental economics versus ecological 

economics. Weak sustainability and strong sustainability. The whole and the part. Full 

and empty world. Ecological economics (EE) and its fundamentals. The laws of 

thermodynamics. The circular flow of the economy and natural resources. Optimism 

and skepticism. The ecosystem goods and services. Environmental macroeconomics. 

Economic valuation of ecosystem goods and services. Markets for environmental 

services. 

 

 

 

 

POLÍTICA E LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 

O instrumental econômico na construção da política e legislação ambientais. 

Economia da poluição. Valoração da biodiversidade. Política ambiental no mundo e no 

Brasil e seus instrumentos. Mercados para serviços ambientais. Legislação ambiental: 

histórico e cronologia, leis de maior destaque. Política nacional do Meio Ambiente 

(PNMA) - EIA E RIMA. Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH). Sistema 

Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). Conselho Nacional do Mio Ambiente. 

Resoluções CONAMA. Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). 

Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH). Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC). Licenciamento Ambiental. 

 

ENVIRONMENTAL POLICY AND LAW  

The instrumental economy in the construction of environmental policy and legislation. 

Economics of pollution. Valuation of biodiversity. Environmental policy in the world and 

in Brazil and its instruments. Markets for environmental services. Environmental law: 

history and chronology, the most prominent laws. National Environmental Policy (NEP) 

- EIA and RIMA. National Water Resources Policy (PNRH). National Environmental 

System (SISNAMA). National Council of the Environment Mio. CONAMA. National 

System of Conservation Units (SNUG). National Water Resources Policy (PNRH). 

Environmental licensing. 

 

 

 



 

 

ECONOMIA SOLIDÁRIA 

 

Economia social como alternativa de organização – face humana da economia, com 

primazia do trabalho sobre o capital: a relação trabalho/capital na empresa cooperativa 

e na empresa de capital (privado e público); análise dos objetivos e do equilíbrio da 

empresa de autogestão, em comparação com a empresa de capital; modelos de 

organização e gestão e de autogestão (gestão democrática; estrutura gerencial); 

análise de desempenho da empresa de autogestão (equilíbrio, liquidez, 

capitalização...). 

 

 

SOLIDARITY ECONOMY  

Social economy as an alternative organization - the human face of the economy, with 

the primacy of labor over capital: the relationship work / capital in the cooperative 

enterprise and venture capital (private and public); analysis of objectives and balance 

the company's self-management compared with the company's capital; models of 

organization and management and self-management (democratic management, 

management structure); performance analysis of self-management of the company 

(balance, liquidity, capitalization ...). 

 

 

 

 

ECONOMIA MONETÁRIA INTERNACIONAL 

Sistema monetário internacional. Macroeconomia e contas externas. Teorias do 

investimento 

 

INTERNATIONAL MONETARY ECONOMY  

International monetary system. Macroeconomics and external accounts. Theories of 

investment.  

 

 

 

 

ECONOMIA REGIONAL E URBANA 

A Ciência Regional. A configuração do espaço e conceituação de região. Os 

desequilíbrios regionais e concentração das atividades. Desenvolvimento regional e 

urbano. A questão regional e urbana no Brasil 

 

REGIONAL AND URBAN ECONOMY 

The Regional Science. The configuration of the space and concept of region. Regional 

imbalances and concentration of activities. Regional and urban development. The 

regional and urban issues in Brazil.  

 

 



 

 

 

MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS 

 

Sistema Financeiro Nacional. Introdução ao Mercado de Capitais; Mercado de Ações e 

o Capital Financeiro na Economia Brasileira. 

 

FINANCIAL AND CAPITAL MARKETS  

National Financial System. Introduction to Capital Market; Stock Market and Financial 

Capital in Brazilian Economy. 

 

 

 

 

MATEMÁTICA FINANCEIRA 

Conceitos básicos: capitalização simples e composta, desconto, planos de 

financiamentos, séries uniformes de pagamentos, séries infinitas ou perpetuidades, 

sistema de amortização de dívidas: Tabela Price, sistema de amortização constante, 

sistema americano, introdução à análise de investimentos: taxa interna de retorno, 

método do valor presente líquido. 

 

FINANCIAL MATHEMATICS  

Basics: simple and composite capitalization, discount, financing plans, uniform series 

of payments, infinite series or perpetuities, amortization of debt system: Table Price, 

constant depreciation system, the American system, introduction to investment 

analysis: internal rate of return, net present value method. 

 

 

 

 

ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS 

O objetivo da disciplina é proporcionar ao estudante o domínio dos conceitos básicos 

de elaboração e análise econômica de projetos. 

 

PREPARATION AND ANALYSIS OF PROJECTS  

The aim of the course is to provide students the basic concepts of the field of 

development and economic analysis of projects. 

 

 

 

 

MICROECONOMIA III 

Teoria dos jogos. Informação assimétrica. Externalidades. Bens Públicos. 

 

MICROECONOMICS III  

Game theory. Asymmetric information. Externalities. Public Goods. 



 

 

 

 

MACROECONOMIA III 

Novos-Keynesianos; Ciclos Reais de Negócios; Nova Síntese Macroeconômica, 

Crescimento Econômico 

 

MACROECONOMICS III  

New-Keynesians; Business Real Cycles; New Macroeconomic Overview, Economic 

Growth. 

 

 

 

 

ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL 

O paradigma Estrutura-Conduta-Desempenho; estrutura de Mercado e Conduta das 

Empresas. O conceito e a importância do poder de mercado; a Economia dos Custos 

de Transação: as formas mais eficientes de se governar uma transação; 

Determinantes da Estrutura de Mercado; Mercados Contestáveis. Nova Economia 

Institucional. 

 

INDUSTRIAL ORGANIZATION  

The paradigm Structure-Conduct-Performance; Market Structure and Conduct of 

Business. The concept and the importance of market power; The Economics of 

Transaction Costs: the most efficient ways to govern a transaction; Determinants of 

Market Structure; Contestable markets. New Institutional Economics. 

 

 

 

 

FINANÇAS INTERNACIONAIS 

Introdução ao Comércio Exterior - Conceitos Básicos de Comércio – Sistemas 

Administrativos e Estrutura de Comércio Exterior – Mercado de Cambio e Moeda – 

Crises e Regimes Cambiais – Investimentos em mercados internacionais – Estudo de 

caso da economia brasileira. 

 

INTERNATIONAL FINANCE  

Introduction to Foreign Trade - Trade Basics - Administrative Systems and Structure of 

Foreign Trade - Market Rates and Currency - Foreign Exchange Regimes and Crises - 

Holdings in international markets - Case study of the Brazilian economy. 

 

 

 

 

 

 



ECONOMIA DA TECNOLOGIA 

Tecnologia e mudança estrutural. O processo de mudança tecnológica. Tecnologia e 

estratégia empresarial. Impactos do progresso técnico: emprego e competitividade. 

Inovação no Mundo: Comparação internacional e o caso dos BRICS. Sistema de 

inovação e política de ciência e tecnologia. 

 

ECONOMICS OF TECHNOLOGY  

Technology and structural change. The process of technological change. Technology 

and business strategy. Impacts of technical progress: employment and 

competitiveness. Innovation in the World: International Comparison and the case of the 

BRICS. Innovation policy and science and technology system. 

 

 

 

 

POLÍTICA E PLANEJAMENTO ECONÔMICO 

Contexto sócio-político do planejamento; planejamento em sistemas capitalistas e 

socialistas; análise do caso brasileiro; teorias e técnicas de política e planejamento 

econômicos. 

POLITICAL AND ECONOMIC PLANNING  

Socio-political context of planning; planning in capitalist and socialist systems; analysis 

of the Brazilian case; theories and techniques of political and economic planning. 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO À LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS 

Surdez e deficiência auditiva (da) nas perspectivas clínica e historicocultural. Cultura 

surda. Aspectos lingüísticos e teóricos da Libras. Legislação específica sobre libras e 

inclusão social. Prática em libras: vocabulário geral e específico da área de atuação. 

 

INTRODUCTION TO BRAZILIAN SIGN LANGUAGE - LIBRAS  

Deafness and hearing impairment in the clinical and historical cultural perspectives. 

Deaf culture. Linguistic and theoretical aspects of LIBRAS. Specific legislation on 

LIBRAS and social inclusion. Practice in LIBRAS: general and specific vocabulary of 

the field. 

 

 

 

 

AGRICULTURA URBANA E PERIURBANA 

Análise dos diferentes aspectos ecológicos, culturais, sociais e econômicos dos 

sistemas de produção agrícola. Potencial das técnicas e manejos agroecológicos para 

a produção suficiente e sustentável de alimentos. Papel da agricultura no 

desenvolvimento e conservação dos recursos naturais. Importância de programas de 

reforma agrária na equidade e produtividade do setor agrícola. Impacto da 



globalização econômica na sustentabilidade agrícola, segurança alimentar e qualidade 

ambiental de vida. 

 

URBAN AND PERIURBAN AGRICULTURE  

Analysis of the different ecological, cultural, social and economic systems of 

agricultural production aspects. Potential of agriecological techniques and sufficient 

and sustainable food production managements. Role of agriculture in development and 

conservation of natural resources. Importance of agrarian reform programs in equity 

and productivity of the agricultural sector. Impact of economic globalization on 

agricultural sustainability, food security and environmental quality of life. 

 

 

 

 

AUTOGESTÃO 

Esta disciplina pretende trabalhar com os alunos o referencial básico sobre o 

cooperativismo no Brasil, história da autogestão e do cooperativismo na América 

Latina, os limites e as possibilidades das fábricas recuperadas, das cooperativas e 

associações de trabalhadores diante do modo de produção capitalista, as relações da 

economia solidária com o mercado, as possibilidades de adequação sociotécnica nos 

empreendimentos com características autogestionárias, as políticas públicas para a 

promoção da economia solidária bem como os projetos de educação para a 

autogestão. 

 

SELF-MANAGEMENT  

This course aims to work with the students the basic framework on cooperatives in 

Brazil, history of self-management and cooperatives in Latin America, the limits and 

possibilities of recovered factories, cooperatives and workers on the capitalist mode of 

production, the relations of solidarity with the market economy, the possibilities of 

socio-technical adequacy in enterprises with self-management features, public policies 

for the promotion of solidarity economy and education projects for self-management. 

 

 

 

 

INTEGRAÇÃO NA AMÉRICA DO SUL 

Aspectos teóricos, históricos, políticos e econômicos atrelados à dinâmica de evolução 

dos processos de integração sub-regionais com ênfase nos temas de reconhecida 

importância estratégica para a melhora do perfil de inserção internacional do Brasil. 

 

INTEGRATION IN SOUTH AMERICA  

Historic, political, theoretical and economic aspects linked to the dynamics of evolution 

of the processes of subregional integration with emphasis on issues of recognized 

strategic  for enhancing the profile of international insertion of Brazil. 

 

 

 



 

 

COMÉRCIO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

Conhecimentos teóricos e práticos de estrutura e funcionamento do comércio exterior. 

As principais mudanças econômicas e empresariais no contexto mundial. A formação 

de parcerias internacionais e internacionalização de empresas. Desafios à governança 

econômica global. Novas regras para o comércio e a competição internacional. 

Princípios de governança do meio ambiente global. O capital transnacional. As 

gerações nos mercados cambiais. Os meios de pagamentos e contratos 

internacionais. Sistemas empresariais e negócios protegidos por processos tarifários: 

problemas e perspectivas. Procedimentos Administrativos na Importação e 

Exportação. Tributação no Comércio Exterior. Transporte. 

 

INTERNATIONAL TRADE AND RELATIONS  

Theoretical and practical knowledge of the structure and operation of foreign trade. The 

main economic and business changes in the global context. The formation of 

international partnerships and internationalization of companies. Challenges to global 

economic governance. New rules for trade and international competition. Governance 

principles of the global environment. Transnational capital. Generations in currency 

markets. The means of international payments and contracts. Enterprise systems and 

business processes protected by tariff: problems and prospects. Administrative 

Procedures on Import and Export. Taxation in Foreign Trade. Transportation. 

 

 

 

 

TÓPICOS ESPECIAIS 

Temas de atualização na área de Ciências Econômicas a serem abordados por meio 

de aulas ou trabalhos práticos. 

 

SPECIAL TOPICS  

Update themes in the area of economics to be discussed through classes or practical 

works. 

 

 

 


