ÁREAS E SUGESTÕES DE TEMAS PARA ORIENTAÇÃO DE MONOGRAFIA
PROFESSOR ORIENTADOR

André Alves Portela Santos

Arlei Luiz Fachinello

Armando de Melo Lisboa

ÁREAS
- Finanças
- Econometria
- Mercado de Capitais
- Métodos Quantitativos

-Economia de Insumo
-Produto
- Análise de equilíbrio geral
- Cadeias Produtivas.
- Dinâmicas setoriais e regionais
- Avaliação de renda das atividades produtivas
- Economia Agrícola

- Economia Social
- Economia Solidária
- Economia Popular
- Economia Ecológica
- Economia e Gênero
- Economia Política
- Economia da Dádiva
- Economia e Cultura
- América Latina
- Políticas Públicas
- Epistemologia Econ.

Brena Paula Magno Fernandez

- Metodologia e Epistemologia da Economia

Carmen Rosário O. G. Gelinski

- Políticas públicas
- Avaliação de políticas públicas
- Políticas/Programas de saúde
- Mercado de trabalho
- Programas de proteção social

SUGESTÃO DE TEMAS
- Gestão quantitativa de riscos de mercado
- Seleção e otimização de carteiras
- Identificação e previsão de séries temporais financeiras
- Volatilidade
- Comércio Internacional
- Balanço de Pagamentos
- Processos de Integração Econômica
- Economia de Insumo-Produto
- Análise de equilíbrio geral
- Cadeias Produtivas.
- Dinâmicas setoriais e regionais
- Avaliação de renda das atividades produtivas

Pegada ecológica; Justiça ambiental; Biopirataria; Dívida ecológica;
Novos indicadores (IDH, bioindicadores ...); Permacultura;
Mudanças climáticas; Finanças solidárias; Moeda social; Fundos éticos de
investimento; Empreendedorismo comunitário; Incubadora de cooperativas;
Tecnologia social; Complexos cooperativos; Cooperativismo; Democracia industrial;
Autogestão; Consumo responsável; Comércio justo; Terceiro setor; Balanço social;
Desenvolvimento local; Etnodesenvolvimento;
Pós-Desenvolvimentismo; Software livre; Copyleft;
Trabalho material
- Ciência, Tecnologia e Capitalismo
- Teoria econômica e História da Ciência e da Tecnologia
- Valores e Atividade científica na Economia
- Epistemologias alternativas aplicadas à Economia

Clarissa Franzoi Dri

- Política externa brasileira
- Política latino-americana
- Política comparada
- Regionalismo

1 – Macroeconomia
1.1 – Temas em macro pós-keynesiana
1.2 – Temas em teoria do crescimento e
desenvolvimento econômico

2. Economia Monetária e Regulação Financeira

Daniel de Santana Vasconcelos

3. Economia do Setor Público
4. Epistemologia da ciência econômica

5. Inovação

Daniel Ricardo Castelan

- Política externa brasileira
- Negociações comerciais
- Processos de integração regional

- Cooperação internacional e regional
- Migrações internacionais
- Saúde e política externa
- Meio-ambiente e política externa
- Democracia e justiça de transição
1 . - Política macroeconômica, análise de conjuntura, macroeconomia brasileira pósReal, modelos de análise macroeconômica
- Modelos de crescimento neoclássicos, modelos de ciclo e tendência, modelos
Intertemporais, capital humano e questões demográficas
- Crítica pós-keynesiana, política econômica pós-keynesiana
- desenvolvimento econômico
- crises econômicas, crises financeiras, instabilidade financeira
2. – análise de política monetária, regime de metas de inflação, política monetária
ótima
- Regulação bancária, regulação financeira e de mercado de capitais
- Bancos, instituições financeiras e mercado de capitais
- Bancos Centrais, regulação financeira e bancária
- moeda, teoria monetária, mercados financeiros e finanças internacionais
- regulação financeira internacional (Acordos de Basileia, FMI, Banco Mundial, etc)
3. – Regulação econômica, teorias de regulação e agências reguladoras
- Análise de custo x benefício em políticas públicas, regulação, etc.
4. – Crítica teórica ao status da economia como ciência, pluralismo, economia e
filosofia, economia e ética, etc.
- escolas de pensamento econômico
- microfundamentação da macroeconomia
5. – Inovação, políticas de inovação, teoria econômica da inovação nas escolas
ortodoxas, evolucionárias e neoschumpeterianas.

-Política externa brasileira;
- Grupos de interesse e pressão nas negociações comerciais; regulação multilateral
do comércio (OMC);
- Políticas e processos de integração econômica (Mercosul; Aliança Pacífico; CAN;
NAFTA; ALCA; TPP; TTIP; APEC; ASEAN; SACU).

Eraldo Sérgio B. da Silva

Eva Yamila Amanda da Silva
Catela

Fernando Seabra

- Métodos Quantitativos

-Desenvolvimento Econômico
-Economia Industrial
-Economia Internacional
-Educação
-Saúde

- Economia Internacional
- Finanças Internacionais

- Planejamento Regional
- Economia do Transporte

Francis Carlo Petterini
Lourenço

Francisco Gelinski Neto

Métodos quantitativos aplicados
- aqüicultura
- carcinicultura
- aglomerações produtivas (cluster, Arranjos,
SPLs, Distritos Industriais, etc).
- As Pequenas e Micro Empresas (Alcance e
Limitações)
- Inovação
- Agronegócio
- mercados agrícolas
- Produção Orgânica
- Biotencnologia (transgênicos)
- Inteligência de negócios (ameaças ambientais e
reações)
- Aquecimento global

-Comércio internacional e crescimento
-Evolução da estrutura exportadora, determinantes e conseqüências
-Desenvolvimento Regional e seus determinantes
-Especialização e diversificação produtiva regional
-Inovação e crescimento
-Inovação e comércio internacional
-Microeconometria usando bases de dados RAIS, PINTEC, SECEX, etc.
-Métodos multivariados (cluster, análise fatorial)
-Avaliação de políticas públicas em saúde
-Avaliação de políticas públicas de educação
- Determinantes das exportações (em nível macro, setorial ou empresa).
- Investimento Direto Externo.
- Investimentos de Portfolio Externo.
- Mercados Financeiros Internacionais.
- Comércio exterior e desenvolvimento regional.
- PPA, LDO e LOA como instrumento de desenvolvimento regional
- Planejamento de transporte (transporte marítimo e ferroviário)
- Estudos de demanda em transporte

Fred Leite Siqueira Campos

Gilson Geraldino Silva Jr.

Graciela de Conti Pagliari

Gueibi Peres Souza

Guilherme de Oliveira

Guilherme Valle Moura

Helberte João França Almeida

- Microeconomia
- Inovação (e patentes)
- Sistema de inovação
- Gestão da produção e custos
- Métodos quantitativos (Econometria e Economia
Matemática)

- Análise microeconômica (de agentes privados)
- Sistemas de inovação; inovação e patentes
- Gestão da produção e custos
- Análise quantitativa em Economia e/ou Relações Internacionais

- Econometria aplicada
- Economia da inovação
- Mercado de trabalho

- Análise de séries temporais,
- Análise de dados em painel,
- Impactos e determinantes da inovação tecnológica
- Determinantes dos salários e dos prêmios salariais.

Política Internacional;

- política internacional e suas dinâmicas;

Relações Internacionais;

- relações bilaterais, multilaterais e regionais de segurança e defesa;

Segurança Internacional;

- dinâmicas internacionais e regionais atreladas ao uso da força;

Política Externa Brasileira.

- política externa e de segurança e defesa;

- Econometria;
- Métodos e Análise Estatística;
- Séries Temporais;
- Estatística Econômica;
-Métodos de Previsão;
- Controle Estatístico de Qualidade.

- Análise de Regressão;
- Suavização Exponencial;
- Método Delphi;
- Combinação e Integração de Previsões;
- Monitoramento de Erros utilizando Gráficos de Controle;

- Macroeconomia do desenvolvimento econômico;
- Macromodelos ambientais e ecológicos;
- Dinâmica de sistemas complexos.

- Econometria.
- Estatística Bayesiana.
- Séries Temporais.
- Estatística Econômica.
- Métodos Computacionais em Economia.
- Método de Monte Carlo.
- Método de Bootstrap.
-Modelos computacionais baseada em agentes;
-Econometria aplicada (dados em painéis, análise
fatorial, cluster);
-Economia monetária.

- Estudo comparado da econometria clássica e bayesiana.
- Fundamentação rigorosa dos conceitos estatísticos.
- Persistência em dados econômicos.
- Quebras estruturais em dados econômicos.
- Cálculo de desvios padrão exatos para amostras finitas.

- Geografia Econômica

- Desigualdades Regionais

- Geopolítica

Helton Ricardo Ouriques
- Evolução Econômica do Capitalismo
Contemporâneo

Hoyêdo Nunes Lins

- Economia e Desenvolvimento Regional e
Urbano

Jaime César Coelho

- Efeitos locais ou regionais da reestruturação produtiva que marcou o Brasil nas
últimas décadas.
- Inter-relações entre a esfera global e a local-regional, explorando a perspectiva das
cadeias globais.
- O meio urbano e sua gestão em face dos desafios e oportunidades ligados à
globalização.
- Estudos na perspectiva do desenvolvimento territorial rural.
- Clusters/distritos industriais marshallianos e economia da proximidade.

- História Econômica

- Contextualização e análise exploratória de estruturas socioprodutivas que
pontuaram a trajetória histórica no Brasil, com destaque para a Região Sul do país
e, nesta, para Santa Catarina.

- Economia Política Internacional

- Processos transfronteiriços de regionalização econômica, com ênfase na integração
produtiva, particularmente no Cone Sul.
- Geoeconomia e geopolítica dos recursos naturais, particularmente os energéticos.
- Diferentes aspectos da dinâmica da globalização.

- Turismo

Iara Costa Leite

- As guerras do petróleo e as lutas por outras fontes–energéticas.
- A globalização contemporânea.
- Experiências de desenvolvimento: Leste Asiático
- Trajetórias de países da América do Sul
- Questões de geopolítica contemporânea

- Cooperação Internacional
- Desenvolvimento Internacional
- Gestão de Relações Internacionais

- Economia Internacional
- Relações Internacionais
- Economia Monetária
- Economia Institucional
- Economia Política Internacional
- Regimes Econômicos Internacionais

- Socioeconomia do turismo em diferentes escalas espaciais.
- Turismo na perspectiva das cadeias globais.
- Cooperação internacional em ciência e tecnologia
- Capacidades institucionais para o apoio à internacionalização de agentes diversos
(empresas, universidades e centros de pesquisa, governos locais etc.)

- Fluxos de Capitais; Regimes Monetários; Teoria do Investimento Internacional.
- Desenvolvimento Comparado; Organizações Financeiras Internacionais (FMI;
Banco Mundial).
- Teoria Monetária; Crises Financeiras.
- Padrões de Regulação Financeira Internacional.
- poder e dinheiro
- história econômica dos EUA

Jaylson Jair da Silveira

Juliana Lyra Viggiano Barroso

- Economia computacional baseada em agentes
- Teoria dos jogos
- Teorias macroeconômicas dos ciclos e do
crescimento econômico

Política Internacional
Segurança Internacional
Democracia e Relações Internacionais
Teoria das Relações Internacionais
Relações políticas América Latina – EUA

- promoção da democracia
- cosmopolitismo
- sociedade civil global
- segurança sul-americana

Epistemologias do Sul, Estudos pós-coloniais e Decoloniais aplicados às Relações
Internacionais e ao Direito Internacional
Epistemologias do Sul e Relações Internacionais
Diásporas e migrações de africanos e afrodescendentes
Direito Internacional dos Direitos Humanos

Karine de Souza Silva

África e as Relações Internacionais
Direito Internacional Humanitário
Estudos sobre Escravidão e Colonização nas esferas do Direito Internacional e das
Relações Internacionais
Organizações Internacionais, Direitos Humanos e Direito Internacional Humanitário

Lauro Francisco Mattei

Lucas Pereira Rezende

- Economia do Trabalho
- Economia Agrária
- Economia Agroindustrial
- Economia Catarinense

- Política Internacional
- Teoria de Relações Internacionais
- Análise de Política Externa
- Estudos Estratégicos (Defesa Nacional)
- Segurança Internacional
- Política Externa Brasileira

- Mercado de Trabalho.
- Desenvolvimento Agrário.
- Cadeias Produtivas.
- Dinâmicas setoriais e regionais

- Análise de dinâmicas políticas globais e regionais
- Questões ligadas a Forças Armadas e uso da força em geral
- Guerras, Operações de Paz e balanças de poder
- Inserção internacional do Brasil
- Cooperação internacional em defesa e segurança
- Organizações internacionais de defesa e segurança
- Estudos teóricos de RI, APE e Ciência Política

Luiz Carlos de Carvalho Jr

Marcelo Arend

Marcos Alves Valente

-

Economia Industrial
Economia Agrícola
Economia de Empresas

Desenvolvimento Econômico
Formação Econômica do Brasil
Economia Brasileira Contemporânea
Mudança Estrutural: Desindustrialização e
Servicilização
Complexidade Econômica
Instituições, Tecnologia e Desenvolvimento.
Economia Política dos Sistemas-Mundo

- História do Pensamento Econômico Brasileiro e
latino-americano
- História do Pensamento Econômico
- Formação e desenvolvimento econômico do
Brasil e América Latina

Marialice de Moraes

Mauricio Simiano Nunes

Michele Romanello

- Educação a distância
- Tecnologias de Informação e Comunicação para
o ensino de Economia
- Ensino de Economia

- Estratégias Empresariais.
- Padrão de concorrência setorial
- Caracterização da agricultura regional
- Análise de cadeias produtivas
- Planejamento da estratégia de crescimento da empresa
- O desenvolvimento econômico do Brasil no século XX: desenvolvimentismo.
- O debate sobre estratégias de desenvolvimento no século XXI.
- Problemas contemporâneos da economia brasileira: mudança tecnológica, restrição
externa, doença holandesa, reprimarização produtiva e desigualdade.
- Brasil: processos de desindustrialização e servicilização.
- Análises do Brasil a partir do Atlas da Complexidade Econômica.
- O posicionamento do Brasil na hierarquia do sistema interestatal: a condição
semiperiférica.
- Tecnologia e Evolução da Produtividade Econômica do Brasil: comparações
internacionais.
- Instituições, desenvolvimento e Interpretações do Brasil: Celso Furtado, Raymundo
Faoro, Sergio Buarque de Holanda, Fernando Henrique Cardoso e a Escola da
Unicamp.

- Estudar autores, abordagens teóricas, debates e conceitos que permitam interpretar
o significado e a compreensão da mudança teórica e conceitual no campo da
chamada ciência econômica e da formação econômica do Brasil e da
América Latina.

- Estudar o perfil do aluno de Economia (presencial e a distância);
- O aluno egresso e sua inserção profissional;
- Estudos sobre evasão;
- Uso de TIC no curso de Economia.

- Macroeconomia;
- Economia Monetária;
- Econometria;
- Finanças;
-Tópicos de Desenvolvimento Econômico
-Economia da Educação
-Economia da Saúde
-Mercado informal
-Econometria
-Avaliação de políticas públicas e programas
sociais

-Microeconometria usando bases de dados
-Avaliação de políticas públicas
-Relações entre Desenvolvimento Econômico e
*Mercado informal
*Corrupção
*Violência e crime
*Crédito
*Comércio internacional
*Capital social

*Educação
*Saúde

Milton Biagge

Mónica Salomón González

Nildo Domingos Ouriques

- Macroeconomia;
-Economia Monetária;
- Econometria;
- Finanças e Mercado de Capitais.

Utilização de modelos VAR, VEC e Painéis, na análise de problemas
macroeconômicos, relacionados ao balanço de pagamento da economia brasileira,
de políticas fiscais e monetárias;
Modelos de crescimento endógenos e com restrição do balanço de pagamento;
Análise não linear do comportamento de ativos financeiros, por meio de ferramentas
como redes Neurais, e outros modelos;
Análise econométricas sobre o desempenho de carteiras de ativos.

Relações Internacionais
Teoria das Relações Internacionais
Análise de Política Externa
Governos subnacionais nas relações
internacionais

--Captação de recursos de governos subnacionais nas agências públicas
internacionais
--Cidades e globalização
--Cooperação descentralizada e desenvolvimento
--O sistema internacional de cooperação ao desenvolvimento
--Cooperação Sul-Sul e cooperação descentralizada

- Economia Internacional
- Economia Latino- Americana
- Economia Brasileira
- Integração Latino- Americana
- Mercosul
- Economia Clássica
- Emigração Internacional

- Economia Industrial
- Economia da Inovação
- Economia Brasileira Contemporânea
- Economia Catarinense
- Economia Brasileira

- Produtividade Industrial e Desindustrialização
- As relações entre esforços de aprendizagem e inovação
- Teoria e análise de Sistemas de inovação (Nacional, setorial e regional)
- Padrões setoriais de concorrência.
- Tecnologias Emergente: obstáculos e impactos
- Estratégias de Desenvolvimento do Brasil

Patrícia F. F. Arienti

- Economia Brasileira
- Macroeconomia

- Brasil e a abertura financeira e Sistema Nacional.
- Metas de inflação.

Roberto Meurer

- Finanças
- Economia Monetária
- Macroeconomia

Pablo Felipe Bittencourt

- Economia Industrial

- Regulação Econômica
- Defesa da Concorrência
- Competitividade setorial

- Economia Comportamental

- Economia cognitiva e tomada de decisão

Ronivaldo Steingraber

- Psicologia e Economia
- Teoria behariorista da firma
- Comportamento organizacional

Sílvio Antonio F. Cário

Solange Regina Marin

- Economia Ambiental

- Desenvolvimento sustentável
- Valoração econômica
- Mudança climática
- Economia da poluição

- Economia e Tecnologia

- Tecnologias portadoras de futuro
- Economia do conhecimento

- Economia e Inovação

- Competências para inovação
- Inovação sistêmica
- Relação universidade empresa

- Desenvolvimento Econômico

- Comparação internacional de estratégias de desenvolvimento
- Crescimento limitado pelo balanço de pagamentos
- Capital humano
- Capital social
- Capital político

- Economia Institucional

- Economia e Instituições
- Instituições market friendly e abertura econômica
- Formação e evolução das instituições
- Nova Economia Institucional (NEI)
- Velho Institucionalismo (Americano)

- Economia Industrial
- Economia da Tecnologia
- Economia Regional
- Economia Brasileira Contemporânea
- Filosofia e Metodologia da Economia
- História do Pensamento Econômico
- Desenvolvimento Econômico e Social
- Economia Institucional
- Economia Feminista
- Economia e Complexidade

- Ciência das Finanças
- Desenvolvimento Econômico e Social
- Economia Brasileira contemporânea
- Economia Monetária
- Economia do Setor Público
- Economia Política
- Formação Econômica de Santa Catarina
- Formação Econômica do Brasil

Valdir Alvim da Silva

- Relações Financeiras Internacionais
- Teoria Econômica
3 - Áreas afins:
Ciência Política
Economia Agrária
Evolução Econômica do Capitalismo
Contemporâneo;
História do Pensamento Econômico;
História Econômica do Brasil e da América Latina;
Planejamento Estratégico Situacional
Políticas e Planejamento Governamental
Sociologia Econômica.
Sociologia Política;

1- Linha de pesquisa: Estado, Mercado, Empresariado e Sistema Financeiro
- estudos das atividades financeiras do Estado: finanças públicas; Orçamento política fiscal, Receitas e Despesas;
- investigação das instituições financeiras em geral na perspectiva da análise
sociopolítica do sistema financeiro, seus atores, ações e projetos, procurando
compreender suas redes de interação no desenvolvimento das políticas
econômicas no âmbito do Estado e da sociedade civil;
- Sistema Financeiro Internacional - 0rganismos Financeiros Multilaterais (FMI,
BIRD, BID); estratégias de assistência financeira; arquitetura da expansão da
esfera financeira (fluxos, ciclos e crises econômicas); poder político e políticas
públicas; planos, programas e projetos; elaboração, implementação e avaliação
de políticas;
- Sistema Financeiro Nacional - instituições financeiras oficiais (Bacen, CMN,
CVM); bancos públicos (comerciais e de investimento); bancos privados,
comercias, múltiplos, de investimento; bancos do povo e microfinanças;
cooperativismo de crédito, rural e urbano); Linhas de Crédito;
2 - Metodologias de investigação em Ciências Econômicas:
- Método Dialético da Síntese das Múltiplas Determinações; Método Ideal Tipo
histórico-estrutural; compreensão dos fenômenos econômicos e financeiros e as
transformações da esfera financeira; as relações com a produção e circulação da
moeda; estratégias de desenvolvimento; as conjunturas e as estruturas; o tempo
econômico e a longa duração dos fatos e acontecimentos;

- Macroeconomia Pós-Keynesiana
- Pós-Fordismo, Economia e Sociedade do
Conhecimento.
- Regulação na perspectiva pós-Keynesiana;

Wagner Leal Arienti

- Abordagens heterodoxas em teoria econômica
- Ensino de Economia
-Empreendedorismo;
- Empreendedorismo Econômico-social

- Problemas macroeconômicos da economia brasileira contemporânea
- Características das economias contemporâneas na perspectiva de transição pósfordista e da economia e sociedade do conhecimento.
- Análise de macroestruturas e macroinstituições da economia brasileira na
perspectiva pós-keynesiana.
- Contraste de análises baseadas em teorias ortodoxas e heterodoxas
- Problemas no ensino de graduação em Economia.
- Estudos de caso de empreendedorismo privado.
- Estudos de caso de empreendedorismo econômico-social e inovações sociais.

