EMENTAS DAS DISCIPLINAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ECONOMIA - MESTRADO E DOUTORADO
Aprovado pela Câmara de Pós-Graduação da UFMG em 28/08/2015
POP 873 - Demografia Econômica – Aspectos Macro
Carga Horária/Crédito: 30/02
1) Consequências econômicas da mudança da estrutura etária nas perspectivas de
período e coorte. 2) Metodologias de mensuração de efeitos das mudanças demográficas
(mortalidade, fecundidade e estrutura etária) sobre variáveis econômicas no período e no
ciclo de vida. 3) Crescimento populacional, estrutura etária e distribuição de renda:
aspectos teóricos e metodologias de decomposição das medidas de desigualdade. 4)
Estrutura etária e transferências intergeracionais: modelos teóricos e modelos de
previdência. 5) Mudanças demográficas e composição por idade e sexo da oferta de
trabalho.
POP 874 – Demografia Econômica – Aspectos Micro
Carga Horária/Crédito: 30/02
1) Introdução ao tema: família, domicílios e indivíduos. 2) O conceito de capital humano e
suas implicações para a economia domiciliar. 3) Influências demográficas sob o
comportamento domiciliar: a alocação no tempo e a divisão sexual do trabalho;
casamento e divórcio; a teoria de jogos e o conflito intra-domiciliar: casamento e
consumo; efeitos da composição familiar sobre o consumo e a oferta de mão de obra. 4)
Os determinantes dos processos demográficos no interior do domicílio: fecundidade,
mortalidade e migração.
ECN 962 - Demografia Histórica
Carga Horária/Crédito: 60/04
Parte teórica: Introdução do conceito de regimes demográficos; Os três
componentes da dinâmica demográfica em sociedades pré-industriais: fecundidade,
mortalidade e migração; Apresentação de métodos diretos e indiretos para obtenção de
indicadores dos componentes da dinâmica demográfica. Discussão sobre as perspectivas
da Demografia Histórica e as suas interações com a História Econômica no Brasil.

ECN 974 - Desenvolvimento Econômico
Carga Horária/Crédito: 60/04
Teoria Estruturalista Tradicional. Contribuição Neo-clássica de retornos crescentes.
Modelos Kaldorianos de Crescimento. Modelos contemporâneos de retornos crescentes.
Desenvolvimento sob a perspectiva da Nova Economia Institucional. Modelos de Rent
Seeking. Modelos de Catching up. Modelos Aplicados de Retornos Crescentes.

ECN 903 - Econometria I
Carga Horária/Crédito: 60/04
O objetivo desse curso é oferecer aos alunos uma abordagem teórica dos
principais métodos econométricos modernos, a fim de capacitá-los para o entendimento
de futuros desenvolvimentos na teoria econométrica.
Esse curso pressupõe
conhecimentos básicos de Matemática (especialmente cálculo diferencial e álgebra
matricial) e Estatística (especialmente teoria probabilística).
1. Modelos Lineares: regressão múltipla, propriedades estatísticas do estimador de
mínimos quadrados, inferência estatística (testes de hipóteses, restrições lineares), testes
de significância da regressão e análise de variância, testes de previsão, testes de
mudança estrutural e estabilidade;.
2. Teoria da distribuição assimptótica: estimadores e limites de probabilidade,
convergência para variável randômica, teoremas do limite central, propriedades de
estimadores de máxima verossimilhança, viés e ineficiência do estimador de mínimos
quadrados (OLS).
3. Modelos de regressão genérica: erros não esféricos (heterocedasticidade e
autocorrelação), GMM (Método dos Momentos), testes de restrições: LR (Razão de
Verossimilhança), LM (Multiplicador de Lagrange) e Wald; modelo SURE (Regressões
Aparentemente não Correlacionadas) , GLS (Mínimos Quadrados Generalizados) FGMLS
(Mínimos Quadrados Generalizados Estimados).
4. Problemas com dados: multicolinearidade, variáveis proxy, método das variáveis
instrumentais e mínimos quadrados de dois estágios.
5. Noções de séries temporais, variáveis qualitativas, painel e análise bayesiana.
ECN 904 - Econometria II
Carga Horária/Crédito: 30/02
Pré-requisitos: Econometria I e Economia Matemática
O objetivo do curso é familiarizar os alunos com os métodos básicos utilizados em
macroeconomia aplicada, fundamentalmente análise de séries temporais.

1. Introdução a séries temporais estacionárias (equações diferenciais, operadores
de defasagem, conceitos de estacionaridade)
2. Processos ARMA (diagnóstico e identificação de séries, método de Box-Jenkins,
ruído branco, processos de médias móveis, processos autoregressivos)
3. Princípios de previsão (projeção linear, previsões com modelos autoregressivos
e de médias móveis, fatorização triangular e de Cholesky)
4. Função de verossimilhança para processos gaussianos AR(p), MA(p) e ARMA(p)
(estimadores condicionais e otimização numérica)
5. Inferência estatística com Estimação de Máxima Verossimilhança (erros
assintóticos, testes de verossimilhança (LR) e de multiplicador de lagrange (LM)
6. Modelos multivariados, causalidade e testes de exogeneidade (vetores
autoregressivos VAR, estimadores consistentes da média estimações de máxima
verosimilhança, testes de causalidade de Granger, funções de impulso-resposta,
decomposição de variância, VAR estruturais)
7. Séries temporais não estacionárias (tendência e raíz unitária, testes de
estacionaridade, processos univariados com raíz unitária)
8. Raízes unitárias em séries multivariadas (representações de VAR, VAR com
tendência, regressão espúria, cointegração, testes de cointegração).
9. Modelos ARCH ( Heterocedasticidade AutoRegressiva Condicional)
10. Séries temporais com mudança estrutural.

ECN 909 - Econometria Espacial
Carga Horária/Crédito: 30/02
Pré-requisitos: Econometria I e Economia Matemática
O objetivo do curso é fornecer o instrumental estatístico e econométrico para estudos
empíricos no espaço.
1. Métodos e modelos de econometria espacial;
2. Análise estatística de dados espaciais;
3. Testes especiais para variáveis espaciais.
ECN 978 - Economia da Ciência e Tecnologia
Carga Horária/Crédito: 60/04
O objetivo do curso é analisar a dinâmica econômica sob a ótica da abordagem
neo-schumpeteriana. O progresso tecnológico na teoria econômica; Fontes e
determinantes do progresso tecnológico; Paradigmas e trajetórias tecnológicas; Firmas,
evolução de indústrias e progresso tecnológico; O papel da ciência no desenvolvimento
tecnológico; Inovação e crescimento econômico; Sistemas Nacionais de Inovação;
Financiamento da Inovação; Politica de Inovação; Mensuração das Atividades Inovativas.

ECN 959 - Economia da Cultura
Carga Horária/Crédito: 30/02
Aborda temas da Economia aplicados à cultura tais como Contextualização da
Economia da Cultura; Bens Culturais e Formação de Preços; Consumo e fruição de
cultura; Mercado de trabalho da classe criativa; Economia de Museus; Economia e
cidades criativas; Políticas Culturais.
ECN 953 - Economia da Educação
Carga Horária/Crédito: 30/02
Bases de dados e indicadores educacionais. Os determinantes do desempenho
escolar. O modelo de capital humano. O retorno social e econômico da educação. Capital
humano e desenvolvimento regional.
ECN 952 - Economia da Saúde
Carga Horária/Crédito: 30/02
O consumo de bens e serviços de saúde apresenta uma série de particularidades
que o difere dos demais bens. Essas particularidades são refletidas nos contratos
estabelecidos entre os agentes desse mercado: relação paciente-provedor e relação
seguradora-provedor. Este curso tem como objetivo discutir o mercado de bens e serviços
de saúde, suas particularidades e as influências das mesmas nos desenhos dos
contratos, na estrutura de financiamento e organização da oferta desses serviços.

ECN 914 - Economia do Trabalho I
Carga Horária/Crédito: 30/02
Pré-requisitos: Macroeconomia I
O curso aborda os modelos teóricos de determinação do nível de emprego e de
salários e as evidências empíricas no Brasil e no mundo.
Modelos de Barganha Salarial, Histerese, “Insider-Outsider”; Modelos de Salário
Eficiência; Outros Modelos de Diferenciais de Salário; Modelos de Contratos Implícitos;
Modelos de Procura de Emprego; Modelos de Demanda por Trabalho.

ECN 915 - Economia do Trabalho II
Carga Horária/Crédito: 30/02
Pré-requisitos: Microeconomia I
O curso enfoca a utilização da teoria microeconômica na explicação do
funcionamento do mercado de trabalho.
Teoria da Alocação do Tempo; Modelos de Oferta de Trabalho; Altruísmo e Economia da
Família; Teoria das Diferenças Salariais Compensatórias; Seleção de emprego e
Matching; Discriminação no Mercado de Trabalho.
ECN 951 - Economia e Meio Ambiente
Carga Horária/Crédito: 30/02
Economia e a questão ambiental. Economia dos recursos naturais. Economia da
poluição. Economia do aquecimento global. Consumo, energia e efeitos sobre o meio
ambiente. Economia urbana e meio ambiente. Políticas ambientais no Brasil.
ECN/908 - Economia Industrial
Carga Horária/Crédito: 30/02
1. Fundamentos para uma abordagem heterodoxa: Inovação e desequilíbrio;
Racionalidade procedimental; Características econômicas especiais da informação;
Incerteza; Mercado, concorrência e assimetrias.
2. Natureza e crescimento da Firma: A natureza da firma; Teorias da firma; O
crescimento da firma; Capacitação organizacional; Estrutura, estratégia e capacitações
centrais.
3. Estruturas de Mercado e Evolução das Indústrias : Oligopólio e dinâmica capitalista; O
modelo estrutura-conduta-desempenho; Avaliações do modelo E-C-D; Estudos sobre
natalidade e mortalidade de empresas; Ciclo de vida da indústria; Dinâmica e evolução
das indústrias.
4. A abordagem evolucionista: Auto-organização, path-dependence e fenômenos de
lock-in; Rotinas, busca e seleção; Modelos evolucionistas; Dinâmica, instituições e
progresso técnico.

ECN 973 - Economia Internacional
Carga Horária/Crédito: 30/02
Pré-requisitos: Microeconomia I e Macroeconomia I
O curso aborda os modelos teóricos tradicionais de comércio internacional,
focalizando as características de padrões de comércio e os ganhos provenientes do

comércio internacional, assim como os modelos que envolvem economias de escala e
concorrência imperfeita. Modelo Ricardiano; Modelo de Heckscher-Ohlin; Modelo de
fatores específicos; Aplicações empíricas destes modelos; Comércio sob incerteza;
Movimentos de fatores; Diferenciação de Produto e Concorrência Monopolista; Oligopólio;
Corporações multinacionais; Divisão Internacional do Trabalho e Relação CentroPeriferia.
ECN 907 - Economia Matemática
Carga Horária/Crédito: 30/02
Otimização Estática. Equações Diferenciais. Sistemas de Equações Diferenciais.
Equações Estocásticas em Diferenças. Otimização Dinâmica Determinística: tempo
discreto e tempo contínuo. Otimização Dinâmica Estocástica: tempo discreto e tempo
contínuo.

ECN 977 - Economia Política I
Carga Horária/Crédito: 60/04
David Ricardo: valor e distribuição. K. Marx: valor e dinheiro, capital e mais valia,
reprodução e acumulação, lucro, taxa de lucro e preços de produção.
ECN 866 - Economia Política II
Carga Horária/Crédito: 60/04
Capital financeiro; Capital portador de juros; Teoria das crises; Estado e a Teoria
da Regulação; O Institucionalismo e as relações econômicas inter-nacionais.
ECN 975 - Economia Política Clássica
Carga Horária/Crédito: 60/04
Origens e pré-condições da Economia Política Clássica. O Mercantilismo e seus
críticos. Fisiocracia, Adam Smith, David Ricardo, Malthus e Stuart Mill.

ECN 960: Economia Política do Capitalismo Contemporâneo
Carga Horária/Crédito: 60/04
O Estado de Bem-estar e a regulação fordista. Os anos de ouro da expan-são
capitalista pós-1945. As crises dos anos 1970. O neoliberalismo e a globalização. A
financeirização do capitalismo globalizado. A crise con-temporânea e a emergência de
um mundo policentrico.
ECN 979 - Equilíbrio Geral Aplicado
Carga Horária/Crédito: 30/02
Pré-requisitos: Microeconomia I
O objetivo primordial do curso é apresentar ao aluno um instrumental aplicado de
análise de políticas econômicas. Assim, a ênfase do curso está na especificação e
implementação de modelos aplicados de equilíbrio geral (AEG). Modelos AEG têm sido
aplicados numa ampla gama de tópicos (políticas comerciais, políticas tributárias, meioambiente, impactos sobre pobreza e desigualdade) e para diferentes espaços econômicos
(global, nacional, inter-regional ou regional).
Os tópicos do curso envolvem aspectos teóricos e de implementação de modelos
AEG. Estes serão abordados a partir de modelos documentados na literatura e
disponíveis para utilização durante o curso. Um modelo didático simplificado é
empregado para ilustrar a análise de políticas econômicas, por meio de simulações
específicas. O curso é concluído com a discussão da aplicação de modelos AEG em
economia regional. Como forma de ilustração, modelos inter-regionais para o Brasil são
apresentados, e os resultados de simulações discutidas.
ECN 981 - Estágio Docente I
Carga Horária/Crédito: 30/02
Deverá se dar na forma de Monitoria de Pós-Graduação a ser desempenhada por
alunos regularmente matriculados no Curso de Pós-graduação em Economia, mestrado e
doutorado, e compreenderá atribuições relativas aos encargos acadêmicos associados a
uma disciplina de graduação, obedecendo ao disposto na Resolução do Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão.
ECN 972 - Estágio Docente II
Carga Horária/Crédito: 30/02
Deverá se dar na forma de Monitoria de Pós-Graduação a ser desempenhada por
alunos regularmente matriculados no Programa de Pós-graduação em Economia,
mestrado e doutorado, e compreenderá atribuições relativas aos encargos acadêmicos

associados a uma disciplina de graduação, obedecendo ao disposto na Resolução do
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.
ECN 955 - Desigualdade e Pobreza
Carga Horária/Crédito: 30/02
Este curso discute as inter-relações entre pobreza, desigualdade e exclusão social
e a centralidade assumida por esse debate no contexto internacional atual. São
analisadas as peculiaridades da pobreza e da desigualdade no Brasil, assim como as
possibilidades e limites das políticas públicas no combate à pobreza. Adicionam-se
estudos de dinâmicas como de mobilidade de renda. Discutem-se ainda as relações
intrincadas entre pobreza, desigualdade, mercado de trabalho, educação, discriminação
racial e gênero.

ECN 940 - Finanças Internacionais
Carga Horária/Crédito: 30/02
Pré-requisitos: Macroeconomia I
O curso enfoca a análise macroeconômica de uma economia aberta. Comércio
Intertemporal e a Conta Corrente do Balanço de Pagamentos; A Taxa de Câmbio Real e
os Termos de Troca; Incerteza e Imperfeição nos Mercados Financeiros Internacionais.
ECN 965 - História do Pensamento Econômico
Carga Horária/Crédito: 60/04
Pensamento econômico pré-clássico; Economia Política Clássica; Críticas à
Economia Clássica: a Escola Histórica, o Socialismo Ricardiano e Marx; Revolução
marginalista e economia neoclássica; Schumpeter e o desenvolvimento econômico;
Revolução keynesiana.
ECN 964 - História Econômica de Minas Gerais
Carga Horária/Crédito: 60/04
Economia do ouro, fiscalidade, urbanização, abastecimento, integração
macrorregional, diversificação produtiva, diferenciação regional, o estatuto colonial e a
transição para o século XIX. Economia mercantil escravista de subsistência, mercado
interno, agroexportação, demografia escrava e regionalização. Modernização econômica,
transição do trabalho, modernização da apropriação territorial, gênese da industrialização
e modernização dos transportes. Minas na federação brasileira, emergência da
consciência do atraso relativo, gênese do desenvolvimento regional politicamente

orientado, tecnoburocracia e planejamento. Minas no processo de integração do mercado
interno brasileiro, elites técnicas e empresariais e a recuperação econômica, Estado e
capital estrangeiro no processo de industrialização.
ECN 963 - História Econômica do Brasil
Carga Horária/Crédito: 60/04
O Sistema Colonial; A Economia Colonial na América Portuguesa; A Constituição
do Estado e da Economia Brasileira; A Economia Brasileira no Século XIX; A
Industrialização e a Modernização no Brasil; A Economia Brasileira: 1930/1960.
ECN 976 - História Econômica Geral
Carga Horária/Crédito: 60/04
História do Capitalismo: suas especificidades, suas origens históricas e seu
desenvolvimento e suas crises, desde a transição a partir do feudalismo até o período de
expansão que se segue à Segunda Guerra mundial.
ECN 967 - Historiografia
Carga Horária/Crédito: 30/02
Natureza e formas do conhecimento histórico. Processos de construção das
diferentes escritas da história. As principais narrativas historiográficas no século XX,
desde a Escola dos Annales, com destaque para as transformações no campo da história
econômica. A historiografia brasileira: sua formação e desenvolvimento.

ECN 954: Macroeconomia, Demanda Agregada e Crescimento
Carga Horária/Crédito: 60/04
Pré-requisito: Macroeconomia I
Demanda e Oferta Agregada; Ciclos e Crescimento; Raízes unitárias em séries
temporais macroeconômicas; Dependência de trajetória e crescimento liderado pela
demanda agregada; Crescimento e ciclos em modelos de crescimento endógeno;
Modelos Kaldorianos de crescimento; Regimes de crescimento e distribuição; Implicações
de política econômica.

ECN 900 - Macroeconomia I
Carga Horária/Créditos: 60/04
Teorias de crescimento econômico: Solow, Ramsey-Cass-Koopmans; Modelos de
Ciclos Reais de Negócios; Modelos de ciclos monetários com informação imperfeita:
expectativas racionais e curva de oferta de Lucas; Política Econômica: ineficácia da
política econômica, crítica de Lucas; Modelos novo-keynesianos de rigidez nominal e real:
concorrência imperfeita, efeitos macroeconômicos de desajustes microeconômicos;
imperfeições dos mercados de trabalho, de bens e de crédito; Teorias do consumo e do
investimento; Moeda e política monetária; Inconsistência intertemporal de planos ótimos e
independência do Banco Central; Política fiscal.
ECN 942 - Macroeconomia II
Carga Horária/Crédito: 30/02
Pré-requisitos: Macroeconomia I
Modelos Macroeconômicos Dinâmicos: o modelo de Ramsey; Modelos de
gerações sobrepostas e equivalência ricardiana; Ciclos monetários com erros de
percepção; Modelos de ciclos reais; A Nova Economia Keynesiana (rigidez nominal e
mercado de trabalho); Política fiscal e financiamento de déficits; Inflação, instrumentos e
objetivos da política monetária; Regimes cambiais e política monetária em economia
aberta; Eficiência dos mercados financeiros (racionalidade dos mercados, papel dos
fundamentos, bolhas, excesso de volatilidade e retornos); Teoria de Preços de Ativos.

ECN 902 - Macroeconomia III
Carga Horária/Crédito: 30/02
Pré-requisitos: Macroeconomia I
A escola Pós-Keynesiana; Falhas de demanda efetiva; Incerteza, endogeneidade
da moeda e desemprego; Microfundamentos e tempo histórico; Teoria monetária da
produção; Modelos Estruturalistas de Crescimento.

ECN 925 - Metodologia da Economia
Carga Horária/Crédito: 60/04
Positivismo lógico, empirismo lógico e falseacionismo; A crítica da “visão recebida”:
Kuhn, Quine, Lakatos e Feyerabend; John Stuart Mill e a metodologia da economia no
século XIX; Lionel Robbins; O positivismo na economia: Hutchison, Friedman e
Samuelson; O intervalo popperiano na metodologia da economia; Desenvolvimentos
recentes.
ECN 966: Metodologia da Pesquisa Histórica
Carga Horária/Crédito: 30/02
Métodos e técnicas da pesquisa histórica. Correntes metodológicas do século XX.
Crítica ao documento e utilização de fontes históricas. As fontes na história econômica,
demográfica e das ideias econômicas.

ECN 910 - Métodos em Análise Regional e Urbana I
Carga Horária/Crédito: 30/02
Variáveis, matrizes de informação e fontes de dados; Medidas de Localização /
Especialização: coeficientes setoriais e regionais; Modelo Shift-Share; Análise
Multivariada: introdução conceitual, métricas, Análise de Componentes Principais, Análise
Fatorial, Análise de Correspondência, Análise de Clusters. Introdução a Fuzzy Analysis;
Modelo de Regionalização: introdução conceitual, Árvore Geradora de Mínimos, Skater;
Introdução à Análise Espacial: introdução conceitual, Análise Exploratória de Dados
Espaciais, Indicadores espaciais.
ECN 948: Microeconometria Aplicada
Carga Horária/Crédito: 60/04
Pré-requisito: Econometria I

O curso abrange alguns modelos econométricos utilizados em análises de
economia social do ponto de vista prático. O propósito deste curso é expor os alunos a
técnicas microeconométricas frequentemente usadas na pesquisa aplicada. O curso não
se aprofunda em métodos específicos, mas pretende fornecer conhecimento suficiente
para saber quando usá-los na sua pesquisa empírica. São apresentados métodos semiparamétricos e regressões não paramétricas, modelos de regressões quantílicas, técnicas
de decomposição de diferenciais entre grupos, modelos de respostas discretas, modelos

censurados e truncados, modelos de duração, modelos hierárquicos, modelos para
avaliação de efeitos do tratamento, e modelos de análise de dados em painel.

ECN 898 - Microeconomia I
Carga Horária/Crédito: 60/04
Escolha Individual: Escolha e Preferência; Escolha do Consumidor; Teoria da
Demanda; Demanda Agregada; Teoria da Produção; Escolha sob Incerteza. Equilíbrio
Geral: Exemplos de Equilíbrio Geral - A caixa de Edgeworth; Teoremas do Bem Estar;
Condições de Pareto Otimalidade; Existência do equilíbrio Walrasiano; Unicidade do
Equilíbrio; Equilíbrio Geral sob Incerteza. Falhas de Mercado: Externalidades; Bens
Públicos; Mercados Incompletos.
ECN 899 - Microeconomia II
Carga Horária/Crédito: 60/04
Pré-requisitos: Microeconomia I
1. Teoria dos Jogos. Jogos Estratégicos: Equilíbrio de Nash; Equilíbrio de Nash em
Estratégias Mistas; Estratégias Racionalizáveis e Estratégias Dominadas. Jogos
Extensivos com Informação Perfeita: Equilíbrio Perfeito em Subjogos; Modelos de
Barganha; Jogos Repetidos. Jogos Extensivos com Informação Imperfeita: Princípios
de Equivalência entre Jogos Extensivos; Estratégias Mistas e Estratégias
Comportamentais; Equilíbrio Seqüencial; Refinamentos do Equilíbrio Seqüencial.
2. Teoria da Informação: Risco Moral; Seleção Adversa; Modelos de sinalização;
Contratos completos dinâmicos; Contratos Incompletos.
ECN 950 - Moeda e Território
Carga Horária/Crédito: 30/02
Estudar as relações entre moeda e território em suas variadas dimensões –
dinâmica econômica, social e grandes centros financeiros; organização espacial do
sistema financeiro; finanças regionais; desenvolvimento financeiro regional; impactos
regionais de política monetária; financeirização e espaço; exclusão e educação financeira;
moedas sociais; entre outras - a partir de um arcabouço teórico novo e distinto, baseado
na teoria monetária de Keynes (1937), no qual a moeda e um elemento essencial no
processo de decisão dos agentes econômicos, determinando que suas preferencias pela
liquidez seja diferenciadas. A partir deste entendimento pretende-se analisar suas
implicações espaciais e territoriais, especialmente para o Brasil.

ECN 982 - Organização Industrial
Carga Horária/Crédito: 30/02
Pré-requisitos: Microeconomia
Ambiente de Mercado sem Interação Estratégica; O Exercício do Poder de
Monopólio; Conceitos de Espaço de Produtos, Qualidade e Informação; Discriminação de
Preços; Integração Vertical; Oligopólio em Ambiente com Tomada de Decisão Multilateral
Simultânea e Não-Cooperativa; Competição via Preço em Contexto Dinâmico e Colusão.
ECN 980: Pensamento Econômico Contemporâneo
Carga Horária/Crédito: 60/04
Teorias monetárias antes de Keynes; A Escola Austríaca e o debate do cálculo
econômico socialista; Institucionalismo norte-americano; Consolidação do paradigma
neoclássico no pós-guerra; Desenvolvimento da abordagem econométrica; Escola de
Chicago; Teoria dos jogos; Escola de Cambridge depois de Keynes; Equilíbrio geral;
Desenvolvimentos recentes.
ECN 937 - Seminário de Dissertação
Carga Horária/Crédito: 30/02
Pré-requisitos: 20 créditos
Visa a abordagem de tópicos em metodologia de pesquisa em economia
elaboração e desenvolvimento do projeto de dissertação.

e a

ECN 939 - Seminário de Tese
Carga Horária/Crédito: 30/02
Pré-requisitos: 28 créditos
Visa a abordagem de tópicos em metodologia de pesquisa em economia e a
elaboração e desenvolvimento do projeto de pesquisa de tese.

ECN 961 - Sistemas Econômicos Comparados
Carga Horária/Crédito: 30/02
O auge do liberalismo (100 anos de paz); As experiências socialistas; O Nazifacismo; O New Deal e a regulação Keynesiana; O desenvolvimentismo e a
industrialização do terceiro mundo – os processos de Cathing Up; A crise do socialismo
real; O Neoliberalismo e globalização.

ECN 949 - Sistema Financeiro e Desenvolvimento
Carga Horária/Crédito: 30/02
O objetivo do curso é estudar a relação entre a estrutura do sistema financeiro e o
desenvolvimento da economia como um todo. O curso busca responder as seguintes
questões: 1) De que forma os sistemas financeiros nacionais de economias em
desenvolvimento diferem em termos de profundidade, regulação, operação e padrões de
relações estado-financiamento da indústria; 2) Como as diversas teorias sobre o papel
das finanças no desenvolvimento econômico - que vão desde neoclássico, póskeynesiana, neo-estruturalista, e institucionalista - vinculam os resultados
macroeconómicos e setoriais à diferentes padrões de organização do sistema financeiro;
e 3) Quais são as lições de estudo teórico e institucional comparativa e o debate atual a
arquitetura dos sistemas financeiros nacionais e internacionais. São tratados vários
debates políticos contemporâneos sobre finanças e desenvolvimento econômico, tais:
liberalização e regulamentação financeira doméstica (com especial referência para o
sistema bancário); liberalização / regulação da conta de capital do balanço de
pagamentos; currency boards e regimes cambiais; governança dos bancos centrais e
metas de inflação; microcrédito e instituições financeiras informais; a criação / expansão
de mercados de capitais e o seu papel no desenvolvimento; o papel do investimento
estrangeiro direto; dolarização; arranjos financeiros regionais e bancos de
desenvolvimento regionais; gênero e desenvolvimento financeiro; bancos multinacionais e
desenvolvimento financeiro; project finance internacional; governança corporativa; e
fontes de financiamento inovadoras para o desenvolvimento.

ECN 873 - Teoria do Desenvolvimento Regional e Urbano
Carga Horária/Crédito: 60/04
Pré-requisitos: Microeconomia I e Macroeconomia I
Espaço, Território e Região: construção de conceitos fundamentais. Teorias da
Localização. Teorias Urbanas: Terciário e centro urbano, renda fundiária urbana. Teorias
do Desenvolvimento Regional: Teoria da Estagnação, Ciclo Vicioso da Pobreza, Induções
Inter-Regionais do Crescimento, Teorias da Base de Exportação, Teorias da Polarização.

Concentração e Desconcentração da atividade econômica no espaço. Teorias regionais
do Ciclo do Produto. Sociedade Pós-Industrial: espacialização e territorialidade.
ECN 958 - Tópicos Avançados em Economia Aplicada
Carga Horária/Crédito: 60/04
As disciplinas Tópicos Avançados são de conteúdo livre e visam desenvolver um
estudo aprofundado dos temas específicos ou novas contribuições ao conhecimento na
área.
ECN 968: Tópicos Avançados em Economia Política
Carga Horária/Crédito: 60/04
As disciplinas Tópicos Avançados são de conteúdo livre e visam desenvolver um
estudo aprofundado dos temas específicos ou novas contribuições ao conhecimento na
área.
ECN 970 - Tópicos Avançados em História do Pensamento Econômico
Carga Horária/Crédito: 60/04
As disciplinas Tópicos Avançados são de conteúdo livre e visam desenvolver um
estudo aprofundado dos temas específicos ou novas contribuições ao conhecimento na
área.
ECN 969 - Tópicos Avançados em História Econômica
Carga Horária/Crédito: 60/04
As disciplinas Tópicos Avançados são de conteúdo livre e visam desenvolver um
estudo aprofundado dos temas específicos ou novas contribuições ao conhecimento na
área.

ECN 971 - Tópicos Avançados em Filosofia da Economia
Carga Horária/Crédito: 60/04
As disciplinas Tópicos Avançados são de conteúdo livre e visam desenvolver um
estudo aprofundado dos temas específicos ou novas contribuições ao conhecimento na
área.

ECN 956 - Tópicos Especiais em Economia Aplicada
Carga Horária/Crédito: 30/02
As disciplinas Tópicos Especiais são de conteúdo livre, voltadas para temas específicos e
novas contribuições ao conhecimento em economia e áreas conexas.
ECN 931 - Tópicos Especiais em Economia Brasileira
Carga Horária/Crédito: 30/02
As disciplinas Tópicos Especiais são de conteúdo livre, voltadas para temas
específicos e novas contribuições ao conhecimento em economia e áreas conexas.
POP 8b77 - Tópicos Especiais em Demografia
Carga Horária/Crédito: 30/02
As disciplinas Tópicos Especiais são de conteúdo livre, voltadas para temas específicos e
novas contribuições ao conhecimento em economia e áreas conexas.
ECN 929 - Tópicos Especiais em Economia Política
Carga Horária/Crédito: 30/02
As disciplinas Tópicos Especiais são de conteúdo livre, voltadas para temas
específicos e novas contribuições ao conhecimento em economia e áreas conexas.
ECN 936 - Tópicos Especiais em Estudos Regionais e Urbanos
Carga Horária/Crédito: 30/02
As disciplinas Tópicos Especiais são de conteúdo livre, voltadas para temas
específicos e novas contribuições ao conhecimento em economia e áreas conexas.

ECN 928 - Tópicos Especiais em Filosofia da Economia
Carga Horária/Crédito: 30/02
As disciplinas Tópicos Especiais são de conteúdo livre, voltadas para temas
específicos e novas contribuições ao conhecimento em economia e áreas conexas.

ECN 930 - Tópicos Especiais em História Econômica
Carga Horária/Crédito: 30/02
As disciplinas Tópicos Especiais são de conteúdo livre, voltadas para temas
específicos e novas contribuições ao conhecimento em economia e áreas conexas.

ECN 932 - Tópicos Especiais em Métodos Quantitativos
Carga Horária/Crédito: 30/02
As disciplinas Tópicos Especiais são de conteúdo livre, voltadas para temas
específicos e novas contribuições ao conhecimento em economia e áreas conexas.

POP 863 - Tópicos Especiais em População e Espaço
Carga Horária/Crédito: 30/02
As disciplinas Tópicos Especiais são de conteúdo livre, voltadas para temas
específicos e novas contribuições ao conhecimento em economia e áreas conexas.
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