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1. DENOMINAÇAO DO CURSO 
 

1.1. Identificação do Curso 

 

BACHARELADO EM CIÊNCIAS ECONÔMICAS 

 

Localização: Universidade Federal de Santa Catarina – Campus Trindade, Centro 

Sócio Econômico, Departamento de Ciências Econômicas, Coordenação do Curso de 

Ciências Econômicas. 

Reconhecimento: Decreto Federal 37.994, de 28 de setembro de 1955. 

Titulação: Bacharel em Ciências Econômicas  

Período de conclusão do curso: Diurno - 4,5 anos. Noturno - 5 anos. 

Turnos: Diurno e Noturno 

Vagas - 180 vagas distribuídas assim: 45 (quarenta e cinco) vagas por semestre em 

cada um dos dois turnos. 
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2. METAS E OBJETIVOS DO CURSO 
 
2.1. Objetivos Gerais 

 
Os objetivos gerais do Projeto Pedagógico do curso de Ciências Econômicas são:  

• Atender os princípios, perfil desejado, competências e capacitações 

estabelecidas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para os cursos 

de Ciências Econômicas pela Resolução no. 4 do Conselho Nacional de 

Educação/Câmara de Educação Superior, de 16 de julho de 2007; e 

• Adicionar às proposições básicas estabelecidas pelas DCNs elementos 

inovadores, tanto pedagógicos como de iniciação à profissão, para ofertar 

um curso diferenciado e de qualidade. O projeto leva em consideração o 

potencial do corpo docente e dos funcionários técnico-administrativos e as 

demandas locais e regionais. O atendimento às demandas requer a 

adequação aos interesses específicos (de grupos e/ou regiões) e requer que o 

curso considere não somente os requisitos básicos de qualificação do aluno e 

futuro profissional, mas também as qualificações adicionais necessárias para 

uma atuação em áreas mais específicas e concentradas do conhecimento e 

do mercado de trabalho; 

• Para atender os objetivos do projeto pedagógico, propõem-se dois cursos, 

sendo um Diurno e outro Noturno.  O projeto também propõe disciplinas de 

orientação para realização de atividades práticas de preparação e iniciação à 

atuação profissional e 

• Formar profissionais com amplo e diversificado conhecimento para 

construção autônoma de projetos intelectuais, culturais e profissionais que 

permitam uma compreensão da realidade e de sua dinâmica, e uma 

capacitação para atuação na sociedade de acordo com referenciais éticos, em 

geral, e com domínio de conhecimentos, técnicas e práticas relacionados à 

Economia, em termos mais específicos. 
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2.2. Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos do Curso de graduação em Ciências Econômicas são: 

 

• Oferecer uma formação geral e sólida em teoria econômica, bem como 

conhecimentos aprofundados dos instrumentos teórico-quantitativos e uma 

forte base em formação histórica, respeitando-se os princípios norteadores 

de pluralidade metodológica e paradigmática; 

• Possibilitar o domínio de técnicas instrumentais quantitativas em 

Economia tais como modelos econômicos e técnicas de mensuração, além 

de conhecimentos focados em aspectos teóricos e históricos. 
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3. JUSTIFICATIVA DA REFORMA CURRICULAR 
 

 

Em 2005 foi formada a primeira comissão para iniciar o debate da reforma 

curricular. Essa ampla comissão, congregando profissionais da economia, professores e 

estudantes, promoveu dois fóruns de debate e, através de outras formas de consulta, 

incorporou sugestões da comunidade acadêmica. Em 2008 foi formada outra comissão 

de professores para iniciar a sistematização da proposta. A comissão atual finalizou em 

reunião com os demais professores do departamento de ciências econômicas a presente 

proposta, a ser submetida ao colegiado do curso. 

Este trabalho objetivou sempre a formação de um consenso, coerente com as 

diretrizes curriculares nacionais, com os princípios pedagógicos que devem orientar a 

reforma e com a preocupação de capacitar e habilitar profissionais competentes e 

conscientes das necessidades sociais. 

Os seguintes princípios foram incorporados no atual projeto político-pedagógicos: 

 

• Pluralidade metodológica e paradigmática: a reforma foi pensada e 

operacionalizada respeitando-se o princípio da pluralidade metodológica e 

paradigmática. Ou seja, entendemos que a formação básica (em especial 

através das disciplinas obrigatórias) permite ao aluno conhecer e aplicar os 

principais paradigmas da Ciência Econômica (neoclássico, keynesiano, 

marxista e heterodoxo).  

• Criando competência para a análise econômica.  Um aspecto central na 

formação do economista é a ampliação de sua competência para a análise 

econômica. Tal competência não decorre apenas do domínio da teoria 

econômica, mas também do exercício de uma reflexão sistemática e cientifica 

sobre a realidade econômica. Para tanto a comissão incluiu duas novas 

disciplinas obrigatórias focando a questão de “Metodologia Econômica”, 

sendo que a primeira trata de Epistemologia Econômica e Ética Profissional, e 

a segunda, de questões técnicas de pesquisa econômica.  

• Intensificação da formação teórica-quantitaviva em economia nas 

primeiras fases do curso. No currículo vigente, o aluno de economia passa a 

ter contato efetivo com disciplinas de Economia somente a partir da terceira 
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fase. Resolvemos inverter a situação por entender que o nosso aluno deve 

estar em contato direto e imediato com as disciplinas básicas de Economia já 

na primeira e segunda fases. Com efeito, são introduzidas, nas quatro 

primeiras fases, as seguintes disciplinas: Introdução a Economia (Fase 1), 

Contabilidade Social (Fase 1), Economia Política I, II e III (a partir da Fase 2), 

Microeconomia I, II e III (a partir da Fase 2), Macroeconomia I, II e III (a 

partir da Fase 2), Economia Matemática (Fase 2), Estatística Econômica (Fase 

3), Econometria (Fase 4) e Metodologia Econômica (Fase 4). 

• Ampliação de espaço das disciplinas de Economia Política e de Economia 

Internacional. Para atender ao princípio da pluralidade paradigmática 

resolveu-se desmembrar a Economia Política em três disciplinas: Economia 

Política I tratará dos pré-clássicos e dos clássicos; e a Economia Política II 

versará sobre Marx e a Economia Política III tratará do debate marxista e as 

críticas ao marxismo. Por outro lado, a Economia Internacional é 

desmembrada em duas disciplinas: Economia Internacional I, que tratará 

essencialmente do Comércio Internacional; e a Economia Internacional II, 

tratará das dimensões monetárias e financeiras das questões internacionais. 

• Reformulação das disciplinas de Micro e Macro. Para atender ao principio 

da pluralidade paradigmática nas áreas de Micro e Macro, resolveu-se 

desmembrar essas disciplinas da seguinte forma: as disciplinas de 

Microeconomia I e II tratarão da teoria convencional e ortodoxa e a Micro III 

versará sobre a dimensão heterodoxa, em especial a de organização industrial, 

vertente institucionalista e outras.  A Macroeconomia I e II enfocam a versão 

convencional e ortodoxa e a Macroeconomia IIII tratará de teorias 

heterodoxas.  Para completar a formação teórico-quantitativa, adotou-se como 

disciplinas obrigatórias, além de Introdução a Estatística e Estatística 

Econômica, a de Econometria. 

• Reformulação de disciplinas de Matemática: As disciplinas de Matemática 

I e II são assim reformuladas: atendendo a uma demanda histórica dos 

estudantes, a disciplina de Matemática II será incorporada pelo Departamento 

de Ciências Econômicas, com o nome de Economia Matemática, lecionada 

por professor do departamento com formação tanto na economia quanto na 

matemática. O objetivo é proporcionar, com esta disciplina, a 

operacionalização do instrumental matemático em Economia.  
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• Alteração nas disciplinas de Ciências Humanas e Direito: Mantém-se a 

disciplina de Ciência Política (atendendo exigência legal), com mudanças em 

seu conteúdo, dando um enfoque mais contemporâneo. Houve alteração na 

ementa de Direito Privado, incorporando o tema do Direito Econômico, muito 

importante para a formação do economista na atualidade. Foi mantida a 

disciplina de Direito Público, dada a importância de compreensão dos 

mecanismos legais do Estado para a formação do economista. Atendendo a 

demanda histórica, a disciplina de História do Pensamento Econômico foi 

incorporada pelo Departamento, com a criação da disciplina Evolução do 

Pensamento Econômico, a ser oferecida no final do curso. Mantém-se, 

entretanto, a disciplina de História Econômica Geral, cumprindo o 

determinado pelas diretrizes curriculares. 

• Redução dos pré-requisitos: Atualmente, o nosso Curso tem 33 pré-

requisitos. Com a reforma, passará a ter apenas 19. 

• Flexibilização do Curso: Atualmente, nosso aluno não tem muitas opções 

para escolher suas optativas porque praticamente tudo é obrigatório. Por isso, 

visando a maior flexibilização do currículo, o número de optativas foi 

ampliado para 08 disciplinas. Pela proposta, os estudantes terão que fazer pelo 

menos 05 disciplinas com o código CNM. O Departamento terá uma política 

de oferta que garantirá, a cada semestre, um número idêntico de optativas nas 

duas áreas de concentração do curso (Desenvolvimento Econômico ou 

Finanças e Economia de Empresas). Frise-se também que, para ter formação 

em uma das áreas oferecidas, o estudante poderá concentrar a escolha das 

optativas dentre aquelas oferecidas ou recomendadas para a área escolhida, ou 

transitar livremente entre as áreas, montando sua formação em optativas nos 

campos que achar conveniente. 

• Disciplinas optativas: Recomenda-se que a cada Plano de Atividade 

Departamental, sejam oferecidas 06 disciplinas optativas, de forma paritária 

entre as áreas, ou seja, 03 por área. Recomenda-se também um rodízio nas 

optativas a cada semestre letivo, para ampliar o leque de escolhas dos 

estudantes.  
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4. CONTEXTUALIZAÇÀO DO CURSO 
 

O curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Santa Catarina é um 

dos mais antigos desta instituição, com mais de 65 anos de existência, dado que se 

considera como uma ampliação e transformação do antigo curso de Comércio. . 

Atualmente, além do curso de graduação, o Departamento mantém o curso de Mestrado 

em Economia, credenciado pela CAPES e membro do sistema ANPEC (Associação 

Nacional de Pós-Graduação em Economia). 

A UFSC oferece o curso de Ciências Econômicas na modalidade presencial nos 

turnos matutino e noturno. E também passou a oferecer, mais recentemente, os Cursos 

de Graduação em Economia a Distância e o Curso de Graduação em Relações 

Internacionais, este último no contexto do programa REUNI. Para garantir condições de 

oferta e qualidade destes cursos, a UFSC formou um Departamento de Ciências 

Econômicas, principal departamento a oferecer disciplinas para este curso, com amplo 

corpo docente (35 professores), da mais diversificada qualificação, para atender as 

exigências de pluralidade teórica e multiplicidade de competências que a formação do 

profissional de Economia exige. A estrutura física também foi ampliada para a 

utilização de técnicas necessárias para aplicação da teoria econômica em análises 

demandadas pela sociedade. A criação do LABMEC – Laboratório de Mercado de 

Capitais, que faz parte dos laboratórios de informática do Centro Sócio-Econômico, 

teve como motivação original o apoio aos trabalhos de professores e alunos dos cursos 

de Ciências Econômicas. O próprio avanço do conhecimento nas teorias econômicas e 

sua aplicação em análises empíricas exigiram a coleta e sistematização de informações.  

A informática permitiu um tratamento mais fácil e correto das informações e dados e, 

por sua vez, exigiu que professores e alunos dominassem suas técnicas para 

acompanhar e criar novos conhecimentos. Portanto, a formação de estrutura de 

informática e o domínio de técnicas de Estatística e Econometria são requisitos para os 

cursos de Economia, que o Departamento de Ciências Econômicas da UFSC respondeu 

rapidamente. 

A necessidade de pluralidade e interdisciplinaridade exige também que demais 

departamentos de ensino da UFSC contribuam com seu conhecimento para curso de 

Ciências Econômicas, através de oferta de disciplinas. Posto isto, os Departamentos de 

Direito, História, Sociologia, Contabilidade e Administração ofertam disciplinas para a 

formação ampla do aluno de Ciências Econômicas. Dada a utilização na Economia da 
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ciência, métodos e técnicas de tratamento de variáveis quantitativas, os Departamentos 

de Matemática e Informática e Estatística também contribuem para o curso com oferta 

de disciplinas. 

O curso de Ciências Econômicas da UFSC atende uma demanda heterogênea e de 

múltiplos interesses e, por esta razão deve dirigir sua estrutura e condições para haver 

compatibilização da sua oferta com as demandas da sociedade.  Como curso ofertado 

por universidade pública e com condições de oferecer ensino de qualidade, há a atração 

de alunos de diversos segmentos sociais e de regiões diferentes do Estado de Santa 

Catarina e, mais recentemente, de todo o Brasil. Há, assim, uma demanda diversificada 

provocada pela heterogeneidade da origem social e geográfica dos alunos que entram 

com méritos na seleção do vestibular. Por este motivo, o curso de Ciências Econômicas 

da UFSC não pode ter uma especialização restrita a apenas uma área específica do 

conhecimento da Ciência Econômica e de atuação do economista. 

A inserção da UFSC na sociedade e economia catarinense cria demandas 

adicionais aos cursos oferecidos, com implicações também para o curso de Ciências 

Econômicas.  Em termos específicos, o curso deve ter a preocupação em atender as 

necessidades de profissionais para atuarem tanto no serviço público quanto na iniciativa 

privada. A experiência tem mostrado que o Curso de Ciências Econômicas da UFSC 

tem formado bons profissionais, que acabam atuando em empresas renomadas e órgãos 

públicos, além de dar uma boa formação para àqueles que optam pela carreira 

acadêmica.  O projeto pedagógico aqui apresentado orienta o curso de Ciências 

Econômicas para a criação de duas áreas de concentração, justamente para fortalecer o 

atendimento destas demandas. 
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5. PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO 
 

De acordo com as novas Diretrizes Curriculares, os egressos do curso de ciências 

econômicas devem ter o seguinte perfil: 

• Capacitação e aptidão para compreender as questões científicas, técnicas, 

sociais e políticas relacionadas com a economia; 

• Domínio de novas informações, bem como sólida consciência social 

indispensável ao enfrentamento de situações e transformações político-

econômicas e sociais, contextualizadas, na sociedade brasileira e no 

conjunto das funções econômicas mundiais; 

• Base cultural ampla, que possibilite o entendimento das questões 

econômicas no seu contexto histórico-social; 

• Capacidade de tomada de decisões e de resolução de problemas numa 

realidade diversificada e em constante transformação; 

• Capacidade analítica, visão crítica e competência para adquirir novos 

conhecimentos; e, 

• Domínio das habilidades relativas à efetiva comunicação e expressão oral e 

escrita. 

 

De forma adicional ao proposto pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, o projeto 

pedagógico do curso de Ciências Econômicas estabelece como características desejadas 

para o egresso do curso, os seguintes itens: 

• Capacitação e desenvolvimento de competência para realização de 

atividades específicas da formação de economista, com domínio de 

conhecimento e habilidade técnica para análise dos fenômenos 

contemporâneos; 

• Formação para a inserção no mercado de trabalho de maneira criativa e 

crítica, permitindo que o futuro economista inicie seu projeto profissional no 

decorrer da formação acadêmica; 

 

 

 



 12 

6. O CAMPO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL 
 

A profissão do Economista é disciplinada pela Lei nº 1.411, de 13.08.52 e 

regulamentada pelo Decreto nº. 31.794, de 17.11.52. O profissional de Economia pode 

atuar no planejamento econômico, financeiro e administrativo; pesquisar e analisar 

mercados e preços, a renda nacional, a conjuntura econômica, o custo de vida e os 

salários; determinar nível de produção; fixar preços de venda e analisar custos; efetuar 

perícia e avaliações econômicas; prestar assessoria de economia e finanças visando o 

aumento da produtividade e rentabilidade do patrimônio ou de serviços público ou 

privado. O Bacharel em Ciências Econômicas pode, também, atuar como docente 

lecionando disciplinas que integram a estrutura curricular do Curso de Ciências 

Econômicas. 

Na legislação brasileira, a profissão de Economista é disciplinada pela Lei nº. 

1.411, de 13 de agosto de 1951, alterada pela Lei nº. 6.021, de 03 de janeiro de 1974 e 

regulamentada pelo Decreto n º 31.794/52. O exercício profissional de Economista 

pressupõe a prévia obtenção de diploma expedido por estabelecimento de ensino 

superior reconhecido e registrado nos órgãos competentes. Também é obrigatória a 

inscrição do profissional no Conselho Regional de Economia ao qual está 

jurisdicionado. 

O Conselho Federal de Economia, através da Resolução n.º 860/74, no Art. 2º, 

aponta detalhadamente os serviços profissionais do Economista: 

“Art. 2o.. - São inerentes ao campo profissional do economista, de 
conformidade com a legislação pertinente, as seguintes atividades: 

I - PLANEJAMENTO, PROJEÇÃO, PROGRAMAÇÃO E ANÁLISE 
ECONÔMICO-FINANCEIRA DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS 
DE QUALQUER NATUREZA, tais como: 

a) Estudos preliminares de implantação, localização, dimensionamento, 
alocação de fatores, análise e pesquisa de mercado; 

b) Orçamento e estimativas, bem como fixação de custos, preços, tarifas 
e quotas; 

c) Fluxos de caixa; 
d) Viabilidade econômica, otimização, apuração de lucratividade, 

rentabilidade, liquidez e demonstrativo de resultados; 
e) Organização; 
f) Tudo o mais que integre planos, projetos e programas de 

investimentos e financiamentos. 
II - ESTUDOS, ANÁLISES E PARECERES PERTINENTES À MACRO E 

A MICROECONOMIA, tais como: 
a) Planos, projetos, programas, acordos e tratados; 
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b) Contas nacionais, produto e renda nacional, renda familiar e per 
capita; 

c) Oferta e procura, mercados - produtos, revendedores e consumidores 
- Política econômico-financeira nos setores primário, secundário e terciário; 

d) Política econômico-financeira de importação e exportação, balança 
comercial, balanço de pagamentos e política cambial; 

e) Desenvolvimento e crescimento econômico e social; 
f) Conjuntura, tendência, variações sazonais, ciclos e flutuações; 
g) Valor e formação de preços, custos e tarifas; 
h) Produtividade, lucratividade, rentabilidade, eficiência marginal do 

capital e liquidez; 
i) Políticas monetária, econômico-financeira, tributária e aduaneira, 

inclusive incentivos; 
j) Mercados financeiros e de capitais, investimentos, poupança, moeda e 

crédito, financiamentos, operações financeiras e orçamentos; 
l) Ocupação, emprego, política salarial, custo de vida, mercado de 

trabalho e de serviços; 
m) Formas de associação econômica, política empresarial, situações 

patrimoniais, fusão, incorporação, transformação de empresas, abertura, 
emissões, reduções, reinversões de capital, capitalização de recursos e 
distribuição de resultados; 

n) Depreciação, amortização e correção monetária; 
o) Estratégia de vendas, canais de distribuição/divulgação, inversões em 

propaganda e royalties, política de estoques e manutenção do capital de giro 
próprio; 

p) Teorias, doutrinas e correntes ideológicas de fundo econômico e 
econômico-social; 

q) Tudo o mais que diz respeito à Economia e Finanças, à 
exigüibilidade, rendimentos e resultados econômicos de unidades político-
administrativas, mercados comuns, uniões alfandegárias ou quaisquer 
conglomerados ou associações, empreendimentos e negócios em geral. 

III - PERÍCIAS, AVALIAÇÕES E ARBITRAGEM, tais como: 
a) Perícias econômicas, financeiras e de organização do trabalho em 

dissídios coletivos; 
b) Arbitragens técnico-econômicos. 
§ 1º - Perícia é a verificação feita por profissional habilitado para 

constatação minuciosa dos fatos de natureza técnico-científica e operação das 
prováveis causas que deram origem a questões de natureza econômica. 

§ 2º - Avaliação é o ato de fixação técnica do valor de um bem ou de um 
direito. 

§ 3º - Arbitramento é a solução indicada por profissional habilitado ou 
a sua decisão para resolver pendência entre proposições ou quantitativas 
divergenciais. 

IV - OUTROS TRABALHOS EM QUE SE DESDOBRAM OS 
CONSTANTES DOS ITENS E ALÍNEAS ANTERIORES OU COM AS QUAIS 
SEJAM CONEXOS”. 
 

Campos de atuação são os mais diversos e dentre os quais se destacam os 
seguintes: 

• Estudos de Mercado 
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• Análise do Comercio exterior 
• Estudos de Viabilidade e Planos de Negócios 
• Planejamento Empresarial  
• Avaliação Econômica de Projetos 
• Planejamento Público  
• Economia do Terceiro Setor  
• Mercado de Capitais    
• Perícias e Avaliações” 
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7. CORPO DOCENTE 
 

O corpo docente efetivo envolvido no curso de Graduação em Ciências 

Econômica, e lotado no departamento do mesmo nome, tem formação multidisciplinar 

e possui alto grau de qualificação acadêmica.  A relação de docentes com sua 

qualificação podem ser verificadas no quadro abaixo: 

 

CORPO DOCENTE CATEGORIA 

FUNCIONAL  

TITULAÇÃO 

01. ARMANDO DE MELO LISBOA Associado Doutor em Sociologia Econômica 

e das Organizações 

 

02. CARMEM ROSÁRIO O. G. 

GELINSKI 

Assistente 

 

Mestre em Economia 

03. CÍCERO RICARDO F. BARBOSA Associado Doutor em Engenharia de 

Produção 

 

04. EDVALDO ALVES DE 

SANTANA 

Titular Doutor em Engenharia de 

Produção 
 

05. ELIZABETE SIMÃO FLAUSINO Adjunto Mestre em Administração 

Financeira e Economia 
 

06. ERALDO SÉRGIO BARBOSA DA 

SILVA 

Adjunto Doutor em Economia 

 

07. FERNANDO SEABRA  Titular Doutor em Economia 
 

08. FRANCISCO GELINSKI NETO Adjunto Doutor em Engenharia de 

Produção 

09. HELTON RICARDO OURIQUES Adjunto Doutor em Geografia 
 

10. HOYÊDO NUNES LINS Titular Doutor em Geografia 
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11. JEAN-LUC SAMMY ROSINGER Titular Doutor em Economia 

 

12. JAIME CÉSAR COELHO Adjunto Sociologia Política 

 

13. JOÃO RANDOLFO PONTES Assistente Mestre em Engenharia da 

Produção 
 

14. JOÃO ROGÉRIO SANSON  Titular Doutor em Economia 

 

15. JOSÉ ANTÔNIO NICOLAU Titular Doutor em Economia 

 

16. LAÉRCIO BARBOSA PEREIRA Titular Doutor em Economia 
 

18. LAURO FRANCISCO MATTEI Adjunto Doutor em Economia 

 

19. LOUIS ROBERTO WESTPHAL  Titular Doutor em Economia 

 

20. LUIZ CARLOS DE CARVALHO 

JÚNIOR 

Associado Doutor em Engenharia da 

Produção 

 

21. MARCOS VALENTE Assistente Mestre em Ciência Política 

22. MARIA DE LOURDES PEREIRA 

DIAS 

Adjunto Mestre em Administração 

 

23. MARIALICE DE MORAES Adjunto Doutora em Engenharia da 

Produção 

24. MILTON BIAGI Adjunto Doutor em Engenharia Mecânica 

25. NEWTON CARNEIRO A DA 

COSTA Jr. 

Associado Doutor em Administração de 

Empresas 
 

26. NILDO DOMINGOS OURIQUES Adjunto Doutor em Economia 

 

27. PATRÍCIA FONSECA FERRERA Adjunto Doutora em Economia 
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ARIENTI  

28. PEDRO ANTÔNIO VIEIRA Associado Doutor em Economia 

 

29. RABAH BENAKOUCHE Titular Doutor em Economia 

 

30. RENATO FRANCISCO 

LEBARBENCHON 

Adjunto Especialista em Economia 

Regional e Urbana 

 

31. RENATO RAMOS CAMPOS  Associado Doutor em Economia 
 

32. RICARDO JOSÉ ARAÚJO DE 

OLIVEIRA 

Associado Doutor em Administração 
 

33. ROBERTO MEURER Associado Doutor em Engenharia de 

Produção 
 

34. SÍLVIO ANTÔNIO FERRAZ 

CÁRIO 

Associado Doutor em Política Econômica 
 

35. WAGNER LEAL ARIENTI Associado Doutor em Política – Governo 
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8. CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 

O corpo técnico-administrativo que presta serviços ao Departamento e à 

Coordenação do Curso de Economia é apresentado com sua respectiva categoria 

funcional no quadro abaixo: 

 

 

CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 

 

CATEGORIA FUNCIONAL  

 

01. Ana Aparecida Gomes Assistente em Administração 

 

02. Flori Vieira dos Santos Assistente em Administração 

 

03. Marilúcia Augusto Vicente Assistente em Administração 

 

04. Neusa Vilma dos Santos de Sousa Assistente em Administração 

 

05. Rafael Pereira Ocampo Moré Assistente em Administração 
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9. FORMATO PEDAGOGICO  
 

O Projeto político-pedagógico do Curso de Economia baseia-se nos princípios das 

diretrizes curriculares de 2007, que focam os seguintes pontos:  

 

9.1. Interdisciplinaridade 

 

A interdisciplinaridade e a pluralidade metodológica e paradigmática constituem-

se no foco central do curso de Ciências Econômicas. O currículo, embora concebido 

com base na organização das disciplinas, tem passado por modificações que objetivam 

torná-lo mais flexível, permitindo uma maior comunicação entre as disciplinas, melhor 

relação teoria-prática e maior participação do aluno.   

 

9.2. Relação teoria-prática 

 

A relação teoria-prática faz-se presente nas disciplinas e avança mais 

especificamente no Trabalho de Conclusão de Curso. Os professores devem levar em 

conta, no processo de ensino e aprendizagem, a necessidades desta articulação, de 

modo a estimular a compreensão dos estudantes sobre a realidade dos fatos 

econômicos.  

 

9.3. Avaliação do rendimento escolar 

 

Considerando-se a aprendizagem enquanto processo, recomenda-se que a 

avaliação do rendimento escolar não ocorra apenas de forma somática, mas que se 

realize também de forma diagnóstica e formativa. Os professores serão estimulados e 

orientados para que utilizem diferentes instrumentos para controle do desempenho de 

seus alunos, de tal forma que o insucesso numa dada ocasião não impeça o educando de 

progredir em seus estudos, pois novas oportunidades lhe serão oferecidas. A utilização 

de diferentes instrumentos de medida, além de permitir ao professor aumentar os 

feedbacks que oferece aos seus alunos, possibilita-lhe indicar seus pontos fracos e 

fortes, o que é fundamental para que um bom desempenho seja alcançado. Assim, 

recomenda-se a utilização de procedimentos que favoreçam o aperfeiçoamento na 

argumentação acadêmica, através de avaliações dissertativas. Avaliações constantes, ao 
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longo do processo de aprendizagem, também permitem ao professor detectar falhas no 

ensino, a partir das dúvidas apresentadas pelos estudantes. A partir desses 

procedimentos, recomenda-se que os professores não utilizem somente instrumentos 

quantitativos, mas também instrumentos qualitativos para compor a média semestral 

dos seus alunos. 

 

9.4. Avaliação docente 

 

O Departamento de Ciências Econômicas criou, em um passado recente, uma 

Comissão Pedagógica Permanente para avaliação docente. Esta Comissão avalia o 

desempenho do docente através da percepção dos alunos, ou seja, são distribuídos 

questionários aos alunos que avaliam os docentes sobre inúmeros pontos de atuação 

pedagógica, como pode ser constado no questionário em anexo. Os resultados são 

tornados públicos nos murais do Curso, objetivando-se aprimoramento do docente na 

sala de aulas. 

Mas é preciso avançar nesse processo. Nesse sentido, o projeto político-

pedagógico, para isso, determina: 

• que o Departamento e o Curso promovam a Avaliação Institucional dos 

Professores, semestralmente, para obter um diagnóstico do desempenho 

pedagógico. A partir disso, a chefia e a coordenação devem atuar 

firmemente no sentido do aprimoramento didático, determinando aos 

professores que tenham problemas dessa natureza, atividades de formação 

didática e pedagógica. Neste sentido, o departamento deverá elaborar um 

plano permanente de formação pedagógica, participando também do 

programa PROFOR/UFSC; 

• de modo mais geral, o Departamento promoverá, pelo menos uma vez por 

ano, uma atividade obrigatória para seus docentes, de formação 

didática. Para tanto, firmará parceria com a Pró-Reitoria de Ensino de 

Graduação, que se responsabilizará em conjunto pela atividade; 

• que a Chefia do Departamento e a Coordenação do Curso façam visitas 

periódicas nas salas de aula, de modo a conversar com os estudantes, 

verificando in loco o andamento das distintas disciplinas; 
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• reunião com os professores, por fase, para análise e identificação de 

problemas do desempenho e situação de cada turma; 

• que a Chefia do Departamento e a Coordenação do Curso criem uma 

ouvidoria, que terá papel muito importante na recepção das colocações e 

propostas dos alunos especificamente voltadas para a melhoria das 

disciplinas e do curso. 

 

9.5. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia) 

 

 As novas Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de graduação em Ciências 

Econômicas mantiveram a exigência legal do trabalho de conclusão de curso 

(monografia). Em nosso curso, já existe desde 1983 a monografia como exigência 

curricular. Além disso, há uma regulamentação clara do formato e dos conteúdos 

aceitos como trabalho monográfico. Essa longa experiência, pelo seu êxito, será 

integralmente mantida no atual projeto político-pedagógico. E, dada a importância 

desta atividade para a formação do economista, ampliou-se, na presente proposta, a 

formação metodológica, através da criação de uma disciplina de Metodologia 

Econômica I, que tratará da Filosofia da Ciência e da Ética Profissional (seguindo as 

diretrizes curriculares) e Metodologia Econômica II. Esta última passará a ter 04 

créditos (substituindo a atual Técnicas de Pesquisa em Economia, de 02 créditos), 

dando mais tempo para os alunos elaborarem seus projetos de monografia com 

consistência teórica. A disciplina de monografia terá 240 horas, sendo oferecida na 

última fase do curso.  

 

9.6. Atividades Complementares 

 

 Os alunos do curso são incentivados a participarem de encontros, congressos, 

simpósios que tratem de assuntos pertinentes à sua área profissional e de estudo.  

 Particularmente, na UFSC, são incentivados a participarem dos Encontros Anuais 

de Pesquisa e das Semanas de Economia, bem como nas apresentações de monografias 

de graduação.  É uma excelente oportunidade para que os alunos se familiarizem com 

as diversas áreas de pesquisa. 
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 As atividades de pesquisa em laboratório, externas às disciplinas, também 

poderão ser validadas como atividades complementares, desde que supervisionadas por 

um ou mais docentes do departamento.  

 Mas é preciso criar e incorporar outras atividades para validação como “atividade 

complementar”, para a qual está definido neste projeto o total de 240 horas. 

Participação em grupos de pesquisa, a produção de artigos científicos supervisionados 

pelos docentes poderão, uma vez definido um regulamento específico pelo colegiado do 

curso, ser aceitos para validação de carga horária nesta modalidade. 

  

9.7. Saídas a campo (viagens de estudo) 

 

O Departamento e a Coordenação estimularão os professores, nas disciplinas cujo 

conteúdo seja pertinente, a promoverem viagens de estudo em suas disciplinas ou 

campos de conhecimento, de modo que os estudantes tenham possibilidade, por esta 

experiência, de também efetuar a articulação entre teoria e prática da profissão de 

economista. 

As viagens de estudo também contarão como carga horária nas atividades 

complementares. 

 

9.8. Integração Graduação-Pós-Graduação 

 

O Departamento oferece o Curso de Graduação, nas modalidades presencial e à 

distância e o Curso de Graduação em Relações Internacionais,  bem como o Curso de 

Mestrado em Economia e inúmeros cursos de Especialização.  Recomenda-se a 

construção de interfaces entre esses níveis de ensino, em especial entre a Graduação e a 

Pós- graduação. Outras interfaces estão sendo providenciadas, em especial a 

disponibilidade de recursos pedagógicos e tecnológicos, presentes na educação a 

distância, para o ensino presencial.  
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10. CIÊNCIAS ECONÔMICAS- INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR 
 

Curso: Graduação em Ciências Econômicas 

Grau: Bacharel 

Turno: Diurno Noturno 

Mínima: 4,5 anos 05 anos 
Duração: 

Máxima: 06 anos 07 anos 

Carga Horária: 3.000 horas 3.000 horas 

Nº máximo de Créditos por Semestre:                    20 20 

N. mínimo de Créditos por Semestre 12 12 

Carga horária Obrigatória 1.980 1.980 

Monografia 240 240 

Carga horária optativa 480 480 

Atividades Complementares 300 300 

Carga horária Total do Curso 3.000 3.000 
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11. DISTRIBUIÇÀO DE DISCIPLINAS POR BLOCOS DE CONHECIMENTOS 
 

A RESOLUÇÃO N° 4, DE 13 DE JULHO DE 2007(1), que Institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Ciências Econômicas, 

bacharelado, e dá outras providências, determina os conteúdos e seus respectivos 

percentuais na carga horária total do curso no seu artigo 5º que passamos a transcrever:  

 

“Art. 5º Os cursos de graduação em Ciências Econômicas deverão contemplar, 

em seus projetos pedagógicos e em sua organização curricular, conteúdos que revelem 

inter-relações com a realidade nacional e internacional, segundo uma perspectiva 

histórica e contextualizada dos diferentes fenômenos relacionados com a economia, 

utilizando tecnologias inovadoras, e que atendam aos seguintes campos interligados de 

formação: 

I - Conteúdos de Formação Geral, que têm por objetivo introduzir o aluno ao 

conhecimento da ciência econômica e de outras ciências sociais, abrangendo também 

aspectos da filosofia e da ética (geral e profissional), da sociologia, da ciência política e 

dos estudos básicos e propedêuticos da administração, do direito, da contabilidade, da 

matemática e da estatística econômica; 

II - Conteúdos de Formação Teórico-Quantitativa, que se direcionam à formação 

profissional propriamente dita, englobando tópicos de estudos mais avançados da 

matemática, da estatística, da econometria, da contabilidade social, da macroeconomia, 

da microeconomia, da economia internacional, da economia política, da economia do 

setor público, da economia monetária e do desenvolvimento socioeconômico; 

III - Conteúdos de Formação Histórica, que possibilitem ao aluno construir uma 

base cultural indispensável à expressão de um posicionamento reflexivo, crítico e 

comparativo, englobando a história do pensamento econômico, a história econômica 

geral, a formação econômica do Brasil e a economia brasileira contemporânea; e 

IV - Conteúdos Teórico-Práticos, abordando questões práticas necessárias à 

preparação do graduando, compatíveis com o perfil desejado do formando, incluindo 

                                                 
1 Resolução CNE/CES 4/2007. Diário Oficial da União, Brasília, 16 de julho de 2007, 
Seção 1, pp. 22,23. 
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atividades complementares, Monografia, técnicas de pesquisa em economia e, se for o 

caso, estágio curricular supervisionado. 

Parágrafo único. Para os conteúdos de Formação Geral, de Formação Teórico-

Quantitativa, de Formação Histórica e Trabalho de Curso deverá ser assegurado, no 

mínimo, o percentual de 50% da carga horária total do curso, a ser distribuído da 

seguinte forma: 

- 10% da carga horária total do curso aos conteúdos de Formação Geral, 

referentes ao inciso I supra; 

- 20% da carga horária total do curso aos conteúdos de Formação Teórico-

Quantitativa, referentes ao inciso II supra; 

- 10% da carga horária total do curso aos conteúdos de Formação Histórica, 

referentes ao inciso III supra; 

- 10% da carga horária total do curso envolvendo atividades acadêmicas de 

formação em Metodologia e Técnicas da Pesquisa em Economia e Trabalho de Curso. 

Todas as unidades de estudos listadas nos incisos I, II e III acima, 

correspondentes à formação básica do Economista, deverão constar nos currículos e 

projetos pedagógicos. 

Assim fica garantida às Instituições de Educação Superior liberdade para utilizar 

os outros 50% da carga horária dos cursos segundo seus projetos pedagógicos, 

paradigmas teóricos preferenciais e peculiaridades regionais. 

Essas exigências legais descritas na Resolução são atendidas no presente projeto 

como o demonstram as tabelas seguintes.  

 

11.1. CARGA HORARIA POR BLOCOS DE DISCIPLINAS (DIRETRIZES) 

 
FORMAÇÀO GERAL  
DISCIPLINA CARGA/H Percentual na 

Carga do Curso 
Percentual 
Legal Exigido 

Introdução à Economia 60 2%  

Ciência Política 60 2%  
Sociologia 60 2%  
Instituições de Direito 60 2%  
Cont. e Análise de Balanços 60 2%  
Introdução a Estatística 60 2%  
Matemática I e II 120 4%  
Metodologia Econômica I 60 2%  
Teoria Geral da Administração 60 2%  
                       TOTAL 600 20% 10% 
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TEÓRICO- QUANTITATIVO 
DISCIPLINA CARGA/H Percentual na 

Carga do Curso 
Percentual 
Legal Exigido 

Contabilidade Social 60 2%  
Microeconomia I, II e III 180 6%  
Macroeconomia I, II e III 180 6%  
Economia Política I, II e III 180 6%  
Economia do Setor Público 60 2%  
Economia Internacional I e II 120 4%  
Desenvolvimento Sócio-Econômico 60 2%  
Estatística Econômica 60 2%  
Econometria 60 2%  
Economia Monetária 60 2%  
                       TOTAL 1020 34% 20% 
 
 
FORMAÇÀO HISTÓRICA 
DISCIPLINA CARGA/H Percentual na 

Carga do Curso 
Percentual 
Legal Exigido 

História Econômica Geral 60 2%  
Evolução do Pensamento Econômico 60 2%  
Formação Econômica do Brasil I e II 120 4%  
Economia Brasileira Contemporânea 60 2%  
TOTAL 300 10% 10% 
 
 
TEÓRICO-PRÃTICO 
DISCIPLINA CARGA/H Percentual na 

Carga do Curso 
Percentual 
Legal Exigido 

Metodologia Econômica II 60 2%  
Monografia 240 8%  
TOTAL 300 10% 10% 
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QUADRO-RESUMO DA CARGA HORÁRIA POR BLOCO DE 
CONHECIMENTO, SEGUNDO AS DIRETRIZES CURRICULARES 

 
 
 
BLOCO CARGA/H Percentual na 

Carga do Curso 
Percentual 
Legal Exigido 

Formação Geral 600 20% 10% 
Teórico-quantitativo 1020 34% 20% 
Formação histórica 300 10% 10% 
Teórico-prático 300 10% 10% 
    
Atividades complementares 300 10% 
Disciplinas optativas  480 16% 

50% 

TOTAL 3000 100% 100% 
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12. GRADE CURRICULAR POR FASE  
 

1º FASE 
CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA CR CH PRÉ-REQUISITO 

MTM Matemática I 04 60 - 
CNM 5148 Contabilidade Social 04 60 - 
CNM 5103 Introdução à Economia 04 60 - 
INE Introdução a Estatística 04 60 - 
HST História Econômica Geral 04 60 - 
TOTAL  20 300 - 
 
 

2º FASE 
CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA CR CH PRÉ-REQUISITO 

 Sociologia          04 60 - 
 Economia Política I 04 60 - 
 Economia Matemática (MTM II) 04 60 MTM I     
CNM 5160 Microeconomia I 04 60 - 
CNM 5149 Macroeconomia I 04 60 CNM 5148   
TOTAL  20 300 - 
 
 

3º FASE 
CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA CR CH PRÉ-REQUISITO 

 Economia Política II 04 60 Econ. Polit.I 
 Ciência Política 04 60 - 
CNM 5161 Microeconomia II 04 60           CNM 5160 

CNM 5150 Macroeconomia II 04 60 CNM 5149 
CNM 5331 Estatística econômica 04 60 Introd. a Estat. 
TOTAL  20 300 - 

 

 

4º FASE 
CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA CR CH PRÉ-REQUISITO 

CNM 5154 Macroeconomia III 04 60 CNM 5150 
 Microeconomia III 04 60 CNM 5161 
 Economia Política III 04 60 Eco Pol. II 
 Econometria    04 60 CNM 5331 
 Metodologia Econômica I 04 60 - 
TOTAL  20 300 - 

 
   

 5º FASE 
CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA CR CH PRÉ-REQUISITO 

CNM 5266 Economia Monetária 04 60 Macro II 
CNM 5119 Formação Econômica do Brasil I 04 60 - 
CNM  Economia Internacional I 04 60 CNM 5154 
CNM 5338 Desenvolvimento Sócio-Econômico 04 60 CNM 5154 
 Contabilidade e Análise de Balanços 04 60  
TOTAL  20 300 - 
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6º FASE 
CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA CR CH PRÉ-REQUISITO 

 Economia Internacional II 04 60 Econ. Int. I 
CNM 5120 Formação Econômica do Brasil II 04 60 CNM 5119 
CNM 5208 Economia do Setor Público 04 60 - 
 Optativa 04 60  
 Optativa 04 60  
TOTAL  20 300 - 
 
 

7º FASE 
CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA CR CH PRÉ-REQUISITO 

CNM 5353 Economia Brasileira Contemporânea 04 60 CNM 5120 
 Instituições de Direito Público 02 30  
 Direito Econômico 02 30  
 Mercado de Capitais I 04 60 - 
 Optativa 04 60  
 Optativa 04 60  
TOTAL  20 300 - 
 
 

8º FASE 
CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA CR CH PRÉ-REQUISITO 

 Introdução à Administração 04 60  
 Metodologia Econômica II 04 60 Met. Econ. I  
 Optativa 04 60 - 
 Optativa 04 60  
 Optativa 04 60  
TOTAL  20 300 - 

   
 

9º FASE 
CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA CR CH PRÉ-REQUISITO 

 Evolução do Pensamento Econômico                           04 60  
 Monografia 16 240 Met. Econ. II 
 Optativa 04 60  
TOTAL  24 360 - 

 
 
 

Atividades a serem cumpridas em qualquer uma das fases 
CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA CR CH PRÉ-

REQUISITO 
     
 Atividades Complementares                                               20 300  
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              RESUMO SEGUNDO O TIPO DE DISCIPLINA OFERECIDA 
 

Tipo de disciplinas CARGA HORÁRIA 
Disciplinas Obrigatórias 1.980   (66%) 
Disciplinas Optativas(8) 480   (16%) 
Monografia                    240    (08%) 
Atividades Complementares 300    (10%) 
TOTAL 3000 (100%) 

 
 
 
13. LISTA PRELIMINAR DE DISCIPLINAS OPTATIVAS 
 

O presente projeto ordenou as disciplinas optativas em duas grandes áreas, com o 

objetivo de organizar a estrutura de oferta. Nesse contexto, estão sendo criados os 

agrupamentos em “Desenvolvimento Econômico” e “Finanças e Economia de 

Empresas”, com as disciplinas abaixo listadas. Frise-se que serão criadas, conforme 

necessidades de demanda, ou de expansão da especialização do corpo docente, outras 

disciplinas nas duas áreas, daí o espaço garantido na forma de “Tópicos Especiais”. 

O aluno deverá cumprir, pelo menos, 5 disciplinas optativas com o código CNM, 

ficando o cumprimento das outras três ao seu livre arbítrio. 

 
13.1. Área de concentraçao em desenvolvimento econômico 

 

Economia Regional e Urbana 
Evolução Econômica do Capitalismo Contemporâneo 
Economia Catarinense 
Economia da América Latina 
Economia Popular e Solidária 
Economia Agroindustrial 
Economia Ecológica 
Economia do Trabalho 
Tópicos Especiais em Desenvolvimento Econômico 
 

 

13.2. Área de concentração em finanças e economia de empresas 

 

Economia de Empresas  
Mercado de Capitais II 
Finanças Empresariais 
Elaboração e Análise de Projetos 
Comércio Exterior 
Economia da Inovação e Tecnologia 
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Custos Industriais 
Análise de Investimentos 
Economia do Agronegócio 
Tópicos Especiais em Finanças e Economia de Empresas 
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14. EMENTAS DE DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS E OPTATIVAS DE ÁREA 
 
14.1. OBRIGATÓRIAS 
 
1ª. FASE 

 

INTRODUÇAO A ECONOMIA 

Apresentação da Economia como ciência social com múltiplas escolas. Apresentação 

das escolas: objeto, principais conceitos e noção de sistema econômico. As escolas 

clássica, marxista, neoclássica, schumpeteriana, keynesiana e as versões 

contemporâneas da ortodoxia e heterodoxia. Abordagens das escolas sobre temas 

contemporâneos. 

 

CONTABILIDADE SOCIAL 

Introdução: Sistema de Contabilidade Social. Conceitos fundamentais. Sistema de 

Contabilidade do Produto, Renda e Dispêndio ou Sistema Convencional de Contas 

Nacionais. Sistema de Relações Intersetoriais. Sistema de Fluxos Financeiros. Sistema 

Integrado de Contabilidade Social. 

 

MATEMÁTICA I 

Introdução: a natureza da economia matemática. Modelos econômicos. Funções. 

Limites e continuidade. Diferenciação. Valores extremos de funções e aplicações. 

Integrais. 

 

INTRODUÇAO A ESTATÍSTICA 

Estatística descritiva: representação tabular e gráfica, medidas de tendência central e 

dispersão, curva de Lorenz e índices. Noções de amostragem. Probabilidade: noções e 

teoremas. Probabilidade condicional. Distribuições de probabilidade – esperança 

matemática. Variáveis aleatórias discretas e contínuas. Estimação pontual e intervalar. 

Testes de hipóteses. 
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HISTÓRIA ECONÔMICA GERAL 

O estudo da economia em suas várias etapas ao longo da história. O conceito de modo 

de produção. As formações econômico-sociais: asiática, escravista, feudal, capitalista e 

socialista. A Revolução Industrial e as Revoluções Burguesas. As origens do 

capitalismo e o imperialismo. O capitalismo periférico e a formação do Terceiro 

Mundo. Alternativas ao capitalismo, a globalização e o governo mundial de fato. 
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2ª. FASE 

 

SOCIOLOGIA 

Aspectos históricos do desenvolvimento do pensamento sociológico. A sociologia 

como ciência. Conceitos sociológicos fundamentais. Quadros referenciais para o estudo 

da sociedade: noções básicas do materialismo histórico e do funcionalismo. 

 

ECONOMIA POLÍTICA I 

Oikonomos x crematística. Da idéia de riqueza ao valor. Milenarismo, utopia e 

pensamento humanista. Direito natural, direitos humanos, guerra justa e justo preço. 

Mercantilismo e fisiocracia. A formação do Estado nacional moderno: propriedade, 

contrato e poder. Absolutismo, república soberania. Mercado, utilitarismo e ideal 

liberal democrático. Paixão, interesse, simpatia. Ação econômica e sentimentos morais. 

Divisão do trabalho e riqueza das nações. População, escassez e ideologia. Teoria 

ricardiana. Informe sobre as manufaturas. Economia cosmopolítica. Anarquismo, 

romantismo e liberalismo social.  

 

ECONOMIA MATEMÁTICA (MATEMÁTICA II) 

Números complexos. Modelos lineares e álgebra matricial. Funções de várias variáveis. 

Diferenciais parciais e otimização condicionada. Equações diferenciais contínuas de 1ª 

ordem e de 2ª ordem. Aplicações dos conteúdos em economia. 

 

MICROECONOMIA I 

Microeconomia: objeto e método. Teoria da demanda: preferências, função-utilidade, 

escolha, demanda de mercado, elasticidade, escolha intertemporal e sob risco. Teoria da 

produção: função de produção, de custos e de oferta, produtividade e teorias de escala. 

Mercado de concorrência perfeita: oferta, demanda e equilíbrio de mercado. Excedente 

do consumidor e bem-estar. Efeitos da ação do governo sobre o mercado. 

 

MACROECONOMIA I 

O modelo keynesiano de determinação de renda; o mercado monetário; a análise IS-

LM. A teoria da demanda e da oferta agregada. Inflação e desemprego; a curva de 
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Phillips; política fiscal e política monetária. O papel das expectativas na política 

monetária e na política fiscal. 
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3ª. FASE 

 

ECONOMIA POLÍTICA II  

A crítica de Marx à economia política. Fundamentos do materialismo histórico e 

dialético. O processo de produção do capital: mercadoria e dinheiro, a transformação do 

dinheiro em capital, a produção da mais valia absoluta, a produção da mais valia 

relativa, o salário, o processo de acumulação do capital. A subsunção formal e a 

subsunção real do trabalho ao capital. Fetichismo e reificação. Reprodução e as 

condições históricas da acumulação. 

 

CIENCIA POLÍTICA 

Estado nacional, coerção e capital: nação, forças armadas e o moderno sistema de 

tributos. Razão instrumental e burocracia estatal. Os problemas estruturais do Estado no 

capitalismo contemporâneo. A escola da escolha pública. Introdução ao debate 

institucionalista. Introdução à regulação econômica. 

 

MICROECONOMIA II 

Monopólio puro: preços, produção e perda social, poder de mercado. Monopólio 

natural e regulação, discriminação de preços. Mercado de concorrência monopolística. 

Oligopólio: modelos clássicos, análise pela teoria dos jogos. Mercado de fatores de 

produção. Equilíbrio geral. Teoria do bem-estar. Externalidades, bens públicos e 

recursos comuns. Mercados com informação assimétrica. 

 

MACROECONOMIA II 

O modelo IS-LM em uma economia aberta. Taxas de cambio, moeda e preços em uma 

economia aberta. Déficit orçamentário, moeda e inflação. Crescimento econômico: 

acumulação de capital e progresso tecnológico.  

ESTATÍSTICA ECONOMICA 

Números-índices. Medidas de desigualdade e modelo de regressão linear simples. 
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4ª. FASE 

 

MACROECONOMIA III 

Instabilidade nas economias capitalistas: abordagens das teorias macroeconômicas. 

Schumpeter e a teoria do desenvolvimento econômico. Keynes e a instabilidade em 

uma economia monetária da produção. Pós-keynesianos e a instabilidade em uma 

economia com sistema financeiro desenvolvido. Controvérsias entre teorias 

macroeconômicas: comparação das teorias abordadas nas disciplinas de 

macroeconomia e a classificação entre ortodoxia e heterodoxia. 

 

MICROECONOMIA III 

O processo de concentração industrial no Século XX. Tópicos em organização 

industrial: medidas de concentração, barreiras à entrada, paradigma estrutura-conduta-

desempenho, mercados contestáveis, custos de transação. Tópicos em economia da 

tecnologia: conhecimento e aprendizagem, inovação e difusão, paradigmas e regimes 

tecnológicos. A firma industrial: teorias da firma, padrões setoriais de concorrência e de 

crescimento, diversificação e internacionalização, redes de firmas, arranjos produtivos 

locais. Política industrial: regulação, defesa da concorrência, política científica e 

tecnológica, estrutura industrial e política industrial no Brasil. 

 

ECONOMIA POLÍTICA III  

O processo global da produção capitalista: lei da tendência a queda da taxa de lucro e 

os fatores contrários a lei. Função do crédito na acumulação de capital. Capital fictício. 

Teoria das crises econômicas: superprodução e subconsumo. Capital financeiro. O 

debate sobre o imperialismo no Século XX. Desenvolvimento e troca desigual. Capital 

monopolista e tecnoestrutura. Hegemonia dos EUA, internacionalização da produção e 

industrialização das periferias. Tradições não marxistas em economia política. 

 

ECONOMETRIA 

Regressão simples. Regressão múltipla. Problemas com a violação das hipóteses 

básicas. Modelos de equações simultâneas e equações em diferenças estocásticas. 
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METODOLOGIA ECONÔMICA I 

Filosofia e Ética e ética profissional. Relações da Economia com outras Ciências 

Sociais e Humanas. Princípios Epistemológicos  nas Ciência em geral e na Economia 

em particular. Pluralidade metodológica na Economia – Principais escolas (positivismo, 

holismo, estruturalismo, marxismo) e suas limitações.  
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5ª. FASE 

 

FORMAÇAO ECONOMICA DO BRASIL I 

Conceitos preliminares: sobre a ciência econômica, a ciência da história, o tempo, 

mudanças e continuidades; A expansão ultramarina portuguesa no contexto da 

expansão européia. A colonização do Brasil através da produção de açúcar. O engenho 

como célula da sociedade colonial em termos econômicos, sociais e políticos. A 

descoberta do ouro e a transferência do dinamismo econômico para o centro-sul. A 

revolução industrial e a crise do sistema colonial. A hegemonia inglesa, o Brasil 

independente: finanças estatais e a economia do café; fim do tráfico de escravos e 

imigração européia; a descentralização republicana; a proto-industrialização. Estado, 

economia e sociedade nas duas primeiras décadas do século XX. 

 

ECONOMIA MONETÁRIA 

Demanda por moeda. Oferta de moeda. Objetivos e metas da política monetária. 

Operacionalização da política monetária. Mecanismos de transmissão da política 

monetária. Inflação. Classificações do sistema financeiro. Sistema financeiro 

intermediado e desintermediado. Sistema financeiro e desenvolvimento. Risco e 

regulação no sistema financeiro. Sistema Financeiro no Brasil. 

 

ECONOMIA INTERNACIONAL I 

Teorias do comércio internacional: vantagens comparativas. Modelo Heckscher-Ohlin. 

Modelo geral de comércio. Concorrência imperfeita. Economia de escala e comércio. 

Barreiras tarifárias e não-tarifárias. Integração regional e multilateralismo. Finanças 

internacionais: balanço de pagamentos. A relação entre cambio e juros. Investimento 

direto e de portfólio internacional. Ativos internacionais: papel dos bancos e das bolsas. 

 

DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO 

Determinantes e conceitos básicos do desenvolvimento econômico. Economia do 

Desenvolvimento. Teoria do subdesenvolvimento da CEPAL. Teoria da dependência; 

Teorias do desenvolvimento no fim do século XX. Meio Ambiente e Desenvolvimento. 

O papel das agências multilaterais. Indicadores econômicos e sociais. 
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MERCADO DE CAPITAIS I 

Conceitos usuais do mercado de capitais. Bolsa de valores. Ação. Direitos do acionista. 

Avaliação de investimento. Características dos investimentos. O investidor. Simulação 

de investimentos. Outras aplicações financeiras. Sociedades anônimas. Lançamento 

público de ações. Novo mercado e governança corporativa. Mercado de capitais e 

desenvolvimento econômico. 
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6ª. FASE 

 

ECONOMIA INTERNACIONAL II 

Sistema financeiro internacional: evolução histórica e papel dos organismos 

internacionais. Moedas internacionais. Dívida externa. Negociações internacionais. 

Relações econômicas internacionais: vulnerabilidade externa. Estado e nacionalidade. 

A internacionalização da produção e dos serviços. Globalização, relações de trabalho e 

meio ambiente. 

 

FORMAÇAO ECONÔMICA DO BRASIL II 

Síntese das características do processo de nascimento e consolidação da estrutura 

produtiva industrial até 1930.  A crise da economia agro-exportadora e a mudança do 

quadro político: nova forma de estado. Rumo a industrialização: processo de 

substituição de importações no contexto da industrialização restringida. O projeto 

nacional desenvolvimentista de Vargas e direção da política econômica até 1955.  A 

internacionalização da economia brasileira e a estruturação do novo padrão de 

industrialização a partir de Kubistshek – Plano de Metas.  O desenvolvimento e as 

crises econômicas e políticas no limiar dos anos 60. Afirmação do projeto 

desenvolvimentista internacionalizante sob governo militar: estratégias, reformas 

institucionais e política econômica 1964/67. O ciclo de crescimento expansivo e suas 

contradições: 1968/73. A estratégia de desenvolvimento 1974/79 – II PND: proposta de 

alteração no padrão de industrialização. Características da política econômica sob 

cenário econômico adverso da segunda metade dos anos 70. 

 

ECONOMIA DO SETOR PÚBLICO 

O tamanho relativo do setor público e do setor privado: bens públicos e externalidades. 

O setor público como produtor e regulador da atividade privada. Orçamento: tributação, 

despesas e sua incidência. Seguridade social. Déficit público, dívida pública e seu 

impacto sobre o crescimento econômico. Federalismo fiscal. 
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7ª. FASE 

 

ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORANEA 

As características estruturais da economia brasileira no pós-guerra, e o processo de 

industrialização. Crescimento com endividamento externo: o ajuste estrutural dos anos 

70 e a evolução do processo de endividamento externo. As políticas macroeconômicas 

e a renegociação da divida externa na década de 80. O Cruzado e os planos de combate 

a inflação inercial na segunda metade da década de 80. As políticas de estabilidade 

monetária, privatização e abertura no início da década de 90: o plano Collor. A 

experiência do Real: a estabilidade monetária no contexto da privatização e da abertura 

da economia brasileira, no primeiro Governo FHC.  Desequilíbrio externo e ausência de 

crescimento: a política macroeconômica no segundo governo FHC. Políticas Sociais e 

continuidade das políticas macroeconômicas no governo Lula.  A economia brasileira 

no inicio do século 21: estabilidade monetária, crescimento econômico e inserção 

internacional. 

 

INSTITUIÇOES DE DIREITO PÚBLICO 

Noções de direito. Fontes do direito positivo. Constituição. Estado. Governo. Funções e 

órgãos do Estado. Sistema tributário brasileiro. 

 

DIREITO ECONÔMICO 

Direito civil. Conceito e princípios do Direito Econômico. Princípios constitucionais. 

Legislação nacional referente ao tema. Livre mercado e intervenção estatal na 

economia. Agências regulatórias. CADE e Direito de Concorrência.  

 

CONTABILIDADE E ANÁLISE DE BALANÇOS  

Patrimônio, equação do patrimônio. Fatos contábeis. Estrutura do balanço patrimonial. 

Demonstração do resultado do exercício. Demonstração dos lucros ou prejuízos 

acumulados e demonstração das origens e aplicações. Correção monetária do balanço. 

Avaliação dos investimentos pela equivalência patrimonial. 
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8ª. FASE 

 

INTRODUÇÃO A ADMINISTRAÇÃO 

Correntes do pensamento administrativo: escola clássica, relações humanas, 

comportamentalista, estruturalista, sistêmica e contingencial. Novas tendências. 

 

METODOLOGIA ECONOMICA II 

Métodos de abordagem científica. Pesquisa qualitativa e quantitativa. Escolha e 

delimitação do tema. Construção do problema de pesquisa. Referencial teórico. Fontes 

de informação. Formas de coleta de dados. Formas de apresentação dos resultados da 

pesquisa. Fases de execução da pesquisa. Normas da ABNT. Trabalhos acadêmicos: 

tipos, características e composição estrutural. 
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9ª. FASE 

 

EVOLUÇÃO DO PENSAMENTO ECONÔMICO 

Questões morais e sociais diante da emergência da economia mercantil- da Grécia 

antiga a Europa da idade media. Paradigma mercantilista e emergência do liberalismo – 

Século XV – XVIII. Desenvolvimento da Economia Clássica – Séculos XVIII e XIX. 

Critica do capitalismo e emergência da Economia Marxista – do Século XIX aos dias 

de hoje. Economia neoclássica – do Século XIX aos dias de hoje. Economia 

Keynesiana e seus desdobramentos – do Século XX aos dias de hoje. Pensamento 

econômico latino americano. Grandes correntes de pensamento contemporâneas. 
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EMENTAS DAS DISCIPLINAS OPTATIVAS 

 

1. ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  

 

ECONOMIA REGIONAL E URBANA 

Espaço, região e economia: a dialética socioespacial. Enfoques teóricos sobre 

localização e desenvolvimento regional e urbano: da teorização sobre pólos de 

crescimento à abordagem das aglomerações produtivas especializadas. Globalização da 

economia e dinâmicas territoriais. Urbanização e economia urbana. Aspectos da 

questão urbana e regional no Brasil. Introdução ao planejamento do desenvolvimento 

urbano e regional e à problemática das políticas de promoção. 

 

ECONOMIA AGROINDUSTRIAL 

Questão agrária e Questão agrícola. A Revolução Verde e o papel da agricultura no 

desenvolvimento do país. Intervenção do Estado no setor agropecuário (políticas de 

crédito e de preços mínimos, políticas de incentivos fiscais, legislação trabalhista, 

políticas agrícola e agrária). Mudanças no padrão de acumulação de capital no campo e 

as novas relações de produção. Formação das cadeias agroindustriais. Reestruturação 

do setor agroindustrial após abertura comercial. Competitividade das commodities 

agroindustriais no comércio internacional. Aplicação prática das diferentes abordagens 

teóricas sobre competitividade agroindustrial. 

 

ECONOMIA DA AMÉRICA LATINA 

Do sistema colonial a formação dos estados nacionais. América Latina e as relações 

com a Inglaterra: da dominação ao capital bancário e comercial. Os dados exportadores 

latino-americanos. América Latina sob o domínio das relações econômicas e políticas 

dos Estados Unidos: a exportação de capital produtivo para a América Latina. 

Dependência produtiva, financeira e tecnológica. Endividamento externo. América 

Latina: alternativas para o desenvolvimento. Inserção na reestruturação industrial 

capitalista e integração regional. 

 

   ECONOMIA CATARINENSE 

Evolução histórico-econômica. Regionalização e contrastes urbano-rurais regionais. 

Estruturas produtivas e dinâmicas regionais. Reestruturação produtiva recente e 
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reflexos regionais. Inserção nacional e internacional de uma economia regionalizada. 

Dinâmicas demográficas e ocupacionais. Indicadores socioeconômicos e tendências do 

desenvolvimento catarinense. Descentralização administrativa e política: pontos fortes, 

pontos fracos e desempenho recente do setor público. Cenários e perspectivas da sócio-

economia catarinense. 

 

 

 

ECONOMIA ECOLÓGICA 

Conceitos e definições básicas. A questão ambiental na teoria econômica. As diferentes 

abordagens sobre meio ambiente (escola neoclássica, abordagem da poluição, economia 

dos recursos naturais, economia ecológica). Crescimento, desenvolvimento e 

sustentabilidade. Valoração ambiental na perspectiva da Economia Ecológica. Métodos 

de análise de valoração econômica-ecológica. Política ambiental e instrumentos 

econômicos de política ambiental-ecológica. Desenvolvimento Sustentável na visão 

econômica-ecológica. 

 

ECONOMIA DO TRABALHO 

Economia do trabalho. Trabalho e sociedade. Principais conceitos e características do 

trabalho. Produção e reprodução da força de trabalho. Padrão de acumulação capitalista 

e modificações nos processos de trabalho. Taylorismo, Fordismo e Toyotismo. 

Globalização, novas tecnologias e impactos sobre o nível do emprego e dos salários. 

Mercado de trabalho e relações trabalhistas. Indicadores de emprego e desemprego. 

Políticas trabalhistas. 

 

ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA 

Solidariedade e eficiência: as diversas racionalidades econômicas. Alcances e limites 

do Econômico. O problema conceitual. Ethos barroco e as raízes histórico-culturais da 

sócio-economia solidária. A sócio-economia solidária no marco das mutações 

contemporâneas. A emergência da rede de sócio-economia solidária e popular e sua 

dinâmica paradoxal. 
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EVOLUÇAO ECONÔMICA DO CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO 

A economia capitalista após a Segunda Guerra Mundial: a hegemonia dos EUA, a 

bipolaridade, a internacionalização da produção e a industrialização das periferias. A 

crise econômica do início dos anos 1970. A reestruturação capitalista: revolução 

científica e tecnológica e neoliberalismo. A década de 1980: crise da dívida na América 

Latina, colapso da África e ascensão do Leste Asiático. Os anos 1990: expansão 

econômica e crises econômico-financeiras. A globalização e suas críticas. 

Regionalização no sistema mundial. Pós-fordismo: trabalho imaterial e espetáculo. A 

era das redes vídeo-financeiras. Transnacionalização do capital, mundialização da 

cultura. Tendências do capitalismo no início do Século XXI. 
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2. ÁREA DE FINANÇAS E ECONOMIA DE EMPRESAS 

 

ECONOMIA DE EMPRESAS  

Definições e níveis de estratégias. As escolas de estratégia. Ambiente geral. Análise 

setorial. Análise da concorrência. Os recursos e as competências da empresa. Modelos 

de análise estratégica. As estratégias genéricas. Outras opções estratégicas. Estudos de 

caso. 

 

MERCADO DE CAPITAIS II 

Bolsas Internacionais. Índices das Bolsas. Bolsas de Mercadorias e Futuros. Mercado 

de Derivativos. Mercado de Títulos Públicos. Avaliação de Investimentos: Índice de 

Shape, Índice de Gordon, Teoria de Markowitz, Coeficientes Beta, Alfa, Fluxo de 

Caixa Descontado, CAPM, Análise Técnica, e outros. Produtos do Mercado Financeiro: 

CDI, Recebíveis e outros. Investidores Institucionais. Legislação e Tributação do 

Mercado de Capitais. Simulação de Investimento. Mercado de Capitais e 

Desenvolvimento Econômico. 

 

FINANÇAS EMPRESARIAIS 

O ambiente financeiro. Formas básicas de organização empresarial. Fundamentos da 

moderna teoria de finanças. Demonstrações financeiras e fluxo de caixa. Risco e 

retorno. Orçamento de capital. Custo de capital. Estrutura de capital e alavancagem. 

Fontes de financiamento empresarial. Administração do capital de giro. 

 

ANÁLISE DE INVESTIMENTOS 

A empresa e a decisão de investimentos. Princípios de matemática financeira. 

Amortização de dividas. Métodos de análise e seleção de investimentos. Depreciação e 

imposto de renda. Substituição de equipamentos. Múltiplas alternativas de 

investimento. Risco e incerteza. 

 

COMÉRCIO EXTERIOR 

Teoria e Políticas de Comércio Exterior. Globalização e Integração Econômica. 

Integração Latino-Americana e MERCOSUL. Técnicas e Procedimentos em Comércio 

Exterior. Mercado de Câmbio. Balanço de Pagamentos. Financiamento das Exportações 

e Importações. 
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ELABORAÇAO E ANÁLISE DE PROJETOS 

O projeto. Estudo de mercado. Tamanho e localização. Engenharia do projeto. 

Investimentos. Custos e receitas. Financiamentos. Avaliação econômica e financeira. 

 

ECONOMIA DA INOVAÇAO E TECNOLOGIA 

Inovação, tecnologia e teoria econômica.  Os enfoques ortodoxo e evolucionário. 

Padrões de inovação, seus determinantes, e a direção da mudança técnica. Processo de 

Inovação e estruturas de mercado. Padrões setoriais de inovações, estratégia das 

empresas e processos de aprendizagem. A noção de sistema de inovação, delimitação 

de sistemas e questões analíticas. Sistemas setoriais, sistemas tecnológicos, sistemas 

regionais e sistemas nacionais. Tecnologia e competitividade na era do conhecimento.  

 

CUSTOS INDUSTRIAIS 

Custos fixos e variáveis. Custos diretos e indiretos. Custeio por absorção. Custeio 

baseado em atividades (ABC). Método das unidades de esforço de produção. Análise 

custo – volume – lucro. Ponto de equilíbrio. Formação de preço de venda. Gestão 

estratégica de custos. 

 

ECONOMIA DO AGRONEGÓCIO 

A inovação tecnológica no agronegócio. Mudança no ambiente de negócios e impactos 

sobre o agronegócio. Relações comerciais e agronegócio. Tendências para o 

agronegócio. Ações do governo e agronegócio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 50 

 
15. IMPLANTAÇÃO DA REFORMA CURRICULAR 

 

O departamento de Ciências Econômicas iniciará a implantação da reforma no 

segundo semestre de 2009, de forma gradativa. Neste semestre serão oferecidas todas 

as disciplinas da primeira fase do novo currículo. No primeiro semestre de 2010 será 

implantada a segunda fase da grade curricular aqui proposta e assim sucessivamente, 

concluindo a implantação no segundo semestre de 2013. 

Caberá ao departamento elaborar um plano de equivalência das disciplinas do 

currículo atual com as do novo currículo, com o objetivo de possibilitar a oferta de 

disciplinas em ambos os currículos. A definição de equivalências também possibilitara 

aos estudantes a opção de realizar, se assim o desejarem, a migração para o novo 

currículo. 

 


