CURRÍCULO DO CURSO
Curso:
Currículo:

318 - CIÊNCIAS ECONÔMICAS (noturno)
20092

Habilitação: Bacharelado em Ciências Econômicas
Documentação:

Curso reconhecido pelo Decreto Federal 37994, de 28/09/1955, publicado no Diário Oficial da União de 29/09/1955
Decreto Criacao= 15.851/44 de 19.06.1944 - Presidência da república

Objetivo:

O curso de Economia, que tem por objetivo a formação do economista, se destina a criar no campo de pesquisa e do ensino uma
sólida mentalidade desenvolvimentista capaz de moldar o profissional para uma ação realista e válida no processo de
desenvolvimento econômico brasileiro.

Titulação:

Bacharel em Ciências Econômicas

Diplomado em:

Ciências Econômicas

Período de Conclusão do Curso:

Mínimo: 8 semestres

Máximo: 14 semestres

Carga Horária Obrigatória:

UFSC: 3600 H/A

CNE: 3000 H
Optativas Profissionais: 300 H/A

Número de aulas semanais:

Mínimo: 12

Coordenador do Curso:
Telefone:

Prof. Dr. Guilherme Valle Moura
37219384

19/09/2017 00:48

Máximo: 24
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318 - CIÊNCIAS ECONÔMICAS (noturno)
20092
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Fase 01
Disciplina

Tipo

H/A

Aulas

Equivalentes

Pré-Requisito

Conjunto

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
da escola sobre temas contemporâneos.

CNM7103 Introdução à Economia

Ob

72

4

(CNM5103 ou
CNM7211)

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.

CNM7148 Contabilidade Social

Ob

72

4

CNM5148

Teorias da história econômica, materialismo histórico e conceitos de modo de produção. Formações econômicosociais:
escravista, feudal, capitalista e socialista. Capitalismo periférico e imperialismo.

HST5147

Historia Economica Geral

Ob

72

4

HST5148

Estatística descritiva (distribuição de frequência, medidas de tendência central, de dispersão, etc). Probabilidade e distribuições de probabilidade. Inferência
Estatística: amostragem e estimação. Inferência estatística: teste de hipóteses e intervalo de confiança.

INE5113

Introdução à Estatística

Ob

72

4

INE5116

Conjuntos, Relações e Funções. Funções de uma variável: limite, diferenciação, pontos extremos e integração.

MTM5126 Matematica I

19/09/2017 00:48

Ob

72

4

MTM5134
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Fase 02
Disciplina

Tipo

H/A

Aulas

Equivalentes

Pré-Requisito

Conjunto

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.

CNM7126 Economia Política I

Ob

72

4

CNM5126

Modelos lineares e álgebra matricial. Funções de várias variáveis. Diferenciais parciais e otimização condicionada. Aplicações dos conteúdos em economia.

CNM7135 Economia Matemática

Ob

72

4

MTM5135

(MTM5126 ou
MTM5134)

A teoria clássica do emprego e o princípio da demanda efetiva. O modelo keynesiano de determinação da renda. A função consumo. A análise de
investimento. A demanda do governo. A oferta monetária. A análise IS-LM. A teoria da demanda e da oferta agregadas. Expectativas, inflação e determinação
do produto.

CNM7149 Macroeconomia I

Ob

72

4

CNM5149

(CNM5148 ou
CNM7148)

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 economias 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.

CNM7160 Microeconomia I

Ob

72

4

CNM5160

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

SPO5111 Sociologia

19/09/2017 00:48

Ob

72

4

SPO5110
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Fase 03
Disciplina

Tipo

H/A

Aulas

Equivalentes

Pré-Requisito

Conjunto

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.

CNM7150 Macroeconomia II

Ob

72

4

CNM5150

(CNM5149 ou
CNM7149)

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

CNM7161 Microeconomia II

Ob

72

4

CNM5161

(CNM5160 ou
CNM7160)

4

CNM5331

(INE5113
INE5116)

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

CNM7331 Estatística Econômica

Ob

72

ou

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.

CNM7417 Economia Política II

Ob

72

4

CNM5417

(CNM5126 ou
CNM7126)

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.

SPO5234 Ciência Política

19/09/2017 00:48

Ob

72

4

SPO5233
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Fase 04
Disciplina

Tipo

H/A

Aulas

Equivalentes

Pré-Requisito

Conjunto

Filosofia e Ética e ética profissional. Relações da Economia com outras Ciências Sociais e Humanas. Princípios Epistemológicos nas Ciências em geral e na
Economia em particular. Pluralidade metodológica na Economia - Principais escolas (positivismo, holismo, estruturalismo, marxismo) e suas limitações.

CNM7104 Metodologia Econômica I

Ob

72

4

Análise da instabilidade da economia capitalista. Schumpeter e a teoria do desenvolvimento econômico, com inovação e desequilíbrio. Keynes e as noções de
instabilidade e incerteza. O princípio da demanda efetiva e a determinação da renda, do produto e do emprego. A macroeconomia pós Teoria Geral abordada
pelos Monetaristas, Novos Clássicos e Novos keynesianos. A macroeconomia Pós-Keynesiana e a noção de economia monetária da produção e o papel da
política econômica.

CNM7154 Macroeconomia III

Ob

72

4

CNM5154

(CNM5150 ou
CNM7150)

O processo de concentração industrial no século XX. Tópicos em organização industrial: medidas de concentração, barreiras de entrada, paradigma estruturaconduta-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 firma, arranjos produtivos locais. Política industrial: regulação, defesa da concorrência, política científica e tecnológica, estrutura
industrial e política industrial no Brasil.

CNM7162 Microeconomia III

Ob

72

4

CNM5162

(CNM5161 ou
CNM7161)

Regressão simples. Regressão múltipla. Problemas com a violação das hipóteses básicas. Modelos de equações simultâneas e equações em diferenças
estocásticas.-

CNM7241 Econometria

Ob

72

4

(CNM5154 ou
CNM5241)

(CNM5331 ou
CNM7331)

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.

CNM7418 Economia Política III

19/09/2017 00:48

Ob

72

4

CNM5418

CNM7417
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Fase 05
Disciplina

Tipo

H/A

Aulas

Equivalentes

Pré-Requisito

Conjunto

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.

CNM7119 Formação Econômica do Brasil I

Ob

72

4

(CNM5119 ou
CNM7240)

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.

CNM7223 Economia Internacional I

Ob

72

4

(CNM5223 ou
CNM7245)

(CNM5149 ou
CNM7150)

-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.

CNM7266 Economia Monetária

Ob

72

4

CNM5266

(CNM5150 ou
CNM7154)

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.

CNM7307 Mercado de Capitais I

Ob

72

4

(CNM5305 ou
CNM5307 ou
CNM7102)

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.

CNM7338 Desenvolvimento Sócio-Econômico

19/09/2017 00:48

Ob

72

4

CNM5338

(CNM5149 ou
CNM7150)
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Fase 06
Disciplina

Tipo

H/A

Aulas

Equivalentes

Pré-Requisito

Conjunto

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.-

CNM7120 Formação Econômica do Brasil II

Ob

72

4

(CNM5120 ou
CNM7251)

(CNM5119 ou
CNM7119)

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.

CNM7136 Economia Internacional II

Ob

72

4

(CNM5136 ou
CNM7252)

(CNM5223 ou
CNM7223)

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.

CNM7208 Economia do Setor Público

Ob

72

4

-

Optativa I

Op

72

4

-

Optativa II

Op

72

4

19/09/2017 00:48

CNM5208
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Fase 07
Disciplina

Tipo

H/A

Aulas

Equivalentes

Pré-Requisito

Conjunto

Patromônio, equação do patrõnio. Fatos contábeis. Estrutura do Balanço Patrimonial. Demonstrações das Origens e Aplicações. Correção monetária do
balanço. Avaliação dos investimentos pela equivalência patrimonial.

CCN5190 Contabilidade e Analise de Balanços I

Ob

72

4

CCN5189

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.

CNM7353 Economia Brasileira Contemporânea

Ob

72

4

(CNM5353 ou
CNM7263)

(CNM5149 ou
CNM7120)

Noções de Direito. Direito Constitucional, organização do estado e direitos e garantias individuais. Direito Administrativo Constitucional, entidades públicas,
atos administrativos e agentes públicos e licitações e contratos. Atividade Financeira do Estado. Introdução ao Direito Civil. Direito das Coisas. Direito das
Obrigações. Direito Empresarial. Direito Comercial. Direito do Consumidor. Direito do Trabalho. Noções de Organização Judiciária e Processo.

DIR7103

Instituições de Direito Público

Ob

36

2

DIR5952

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.

DIR7105

Direito Econômico

Ob

36

2

-

Optativa III

Op

72

4

-

Optativa IV

Op

72

19/09/2017 00:48

(DIR5925 ou
DIR5953)
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Fase 08
Disciplina

Tipo

H/A

Aulas

Equivalentes

Pré-Requisito

Conjunto

A Administração como campo de estudo e área de atuação profissional. A organização como objeto de gestão. Os piuoneiros da Administração como ciência.
As funções administrativa: Planejamento, organização, coordenação, comando e controle.

CAD7001 Introdução a Administração

Ob

72

4

CAD5103

Conceitos Gerais. A distinção entre Monografia, Dissertação e Tese. A formulação de hipóteses. Verificação de Hipóteses. A construção de metodologias.
Definindo a estrutura e conceito da monografia. Estilo de Redação. Tipos de citações e referências bibliográficas. Coleta e análise de dados. A elaboração e
uso de questionários-

CNM7105 Metodologia Econômica II

Ob

72

-

Optativa V

Op

72

-

Optativa VI

Op

72

-

Optativa VII

Op

72

4

(CIN5100 eh
CNM5367)

CNM7104

Fase 09
Disciplina

Tipo

H/A

Aulas

Equivalentes

Pré-Requisito

Conjunto

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.

CNM7106 Evolução do Pensamento Econômico

Ob

72

4

HST5123

CNM7107 Monografia

Ob

288

16

CNM5420

-

Op

72

Optativa VIII
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1800
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DISCIPLINAS OPTATIVAS
CARGA HORÁRIA MÍNIMA OBRIGATÓRIA - 576 HORAS/AULA( 8disc.x 72h/a)(480 horas), DAS QUAIS 360 HORAS/AULA ( 5Disc. x 72h/a)
DEVEM SER DO CNM, AS DEMAIS PODEM SER DE LIVRE ESCOLHA DENTRE AS OFERECIDAS PELA UFSC, OBEDECIDOS OS PRÉREQUISITOS.
Disciplina

Tipo

H/A

Aulas

Equivalentes

Pré-Requisito

Conjunto

Sistemas dinâmicos discretos unidimensionais: métodos de solução de equações de diferenças finitas de primeira e segunda ordem, autônomas e lineares;
análise qualitativa de equações de diferenças finitas de primeira ordem, autônomas e não-lineares. Sistemas dinâmicos contínuos unidimensionais: métodos
de solução de equações diferenciais ordinárias de primeira e segunda ordem, autônomas e lineares; análise qualitativa de equações diferenciais ordinárias de
primeira ordem, autônomas e não-lineares. Sistemas dinâmicos contínuos bidimensionais: métodos de solução de sistemas de equações diferenciais
ordinárias de primeira ordem, autônomas e lineares; análise qualitativa de sistemas de equações diferenciais ordinárias de primeira ordem, autônomas e nãolineares. Aplicações econômicas: dinâmicas de crescimento populacional, dinâmicas de ajustamento de mercado (teia de aranha e outros processos de
formação de expectativas), dinâmicas keynesianas (multiplicador, acelerador, IS-LM), dinâmicas de ciclos e crescimento econômicos.

CNM7137 Economia Matemática II

Op

72

4

(CNM7135 eh
CNM7149 eh
CNM7160)

-Acumulação primitiva "nacional" e "internacional"; Gênese do Estado Moderno; Periodização da Globalização; Globalização Financeira; Crise dos
subprimes; Moeda; moeda conversível; Hierarquia internacional das moedas

CNM7138 Transformações Recentes do Capitalismo
Contemporâneo

Op

72

4

-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.

CNM7163 Custos Industriais

Op

72

4

CNM5163

Fatos estilizados do crescimento econômico. O modelo de Harrod-Domar e de Kaldor. Modelo de Solow-Swan e desenvolvimentos recentes: Modelos com
Capital Humano e com Tecnologia Endógena. Infra-estrutura e desempenho de longo prazo. Modelos de Crescimento Endógeno e Modelos AK.

CNM7164 Teoria do Crescimento Econômico

Op

72

4

(CNM7135 eh
CNM7150)

-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.

CNM7203 Economia Agroindustrial

Op

72

4

-Espaço, região e economia: a dialética sócio espacial. 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.

CNM7206 Economia Regional e Urbana

Op

72

4

CNM5206

Definições e níveis de estratégias. As escolas da estratégia. Análise do Ambiente geral. Análise setorial. Análise da concorrência. As estratégias genéricas.
Outras opções estratégicas. Estudos de caso-

CNM7222 Economia de Empresas

Op

72

4

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 sócioeconomia solidária e popular e sua dinâmica paradoxal.-

CNM7237 Economia Popular e Solidária

Op

72

4

Conceitos e definições básicas. A questão ambiental na teoria econômica. As diferentes abordagens sobre meio ambiente (economia neoclássica e 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 econômicaecológica.

CNM7238 Economia Ecológica

Op

72

4

CNM7273 Caio Prado e o Desenvolvimento Brasileiro

Op

72

4

-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. Flexibilidade da gestão e opções
reais.

CNM7312 Análise de Investimentos

19/09/2017 00:48

Op

72

4

CNM5312
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Curso:
Currículo:
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Habilitação: Bacharelado em Ciências Econômicas
CNM5312
Concepção dos negócios. Sistema de custos na indústria, no comércio e na prestação de serviços. Determinação dos custos e da formação de preços e seus
impactos nas estratégias de negócios das empresas privadas. Reflexos da estrutura tributária nos custos e preços. Logística e dimensionamento econômico
dos canais de comercialização e vendas. Estratégia de preço e seu impacto nas decisões econômicas de compra, produção, estocagem, venda, logística,
marketing e pós-vendas.-

CNM7313 Custos e Preços nos Negócios

Op

72

4

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

CNM7320 Economia do Trabalho

Op

72

4

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.-

CNM7321 Mercado de Capitais II

Op

72

4

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.-

CNM7322 Finanças Empresariais

Op

72

4

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-

CNM7323 Comércio Exterior

Op

72

4

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. -

CNM7324 Economia da Inovação e Tecnologia

Op

72

4

A inovação tecnológica no agronegócio, mudança no ambiente de negócios e impactos sobre o agronegócio, relações comerciais e agronegócio, tendências
para o agronegócio, ações de governo e agronegócio. -

CNM7325 Economia do Agronegócio

Op

72

4

Gestão Financeira - histórico e a globalização; Enunciados da Gestão Financeira; A Função Financeira na Organização; Os conceitos de Risco e Retorno;
Gestão das disponibilidades: das contas a Receber e a Pagar; Fluxo de Caixa. Alavancagem: Operacional e Financeira; Análise das Relações: custo/
benefício; Análise do Ponto de Equilíbrio.-

CNM7332 Gestão Financeira Empresarial

Op

72

4

Séries Temporais e Conceito de Estacionariedade; Identificação de modelos, correlogramas, testes de raiz unitária e remoção de tendências; Modelos
Autorregressivos e Médias Móveis: AR(p), MA(q), ARMA(p, q) e ARIMA (p,d,q); Modelos para Séries Sazonais aditivas e multiplicativas: SARIMA (p,d,q);
Modelos Generalizados Auto Regressivos com Heteroscedasticidade Condicional: ARCH(p), GARCH(p,q); Modelos de Equações Simultâneas: Vetor
Autorregressivo (VAR) e Vetor de Correção de Erro (VEC); Modelos de Painel-

CNM7333 Análise de Séries Temporais

Op

72

4

CNM7331

Modelo psicológico de tomada de decisão: sistema lento e criterioso versus sistema rápido. Vieses e heurísticas na tomada de decisão. Excesso de confiança.
Escolhas: teoria da utilidade esperada, teoria do prospecto e outras-

CNM7334 Economia Comportamental

Op

72

4

CNM7161

A organização cooperativa; doutrina; movimento cooperativo; economia cooperativa; administração cooperativa; sociedades cooperativas e a teoria
cooperativa-

CNM7335 Cooperativismo

Op

72

4

Surgimento, gênese e fundamentos da Teoria dos Jogos. Tipos de Jogos. Equilíbrio de Nash. Classificação de Jogos. Estratégias puras e estratégias mistas.
O Dilema dos Prisioneiros. Jogos com informação completa. Jogos com resultados incertos. Jogos com informação incompleta. Aplicações da Teoria dos
Jogos

CNM7337 Teoria dos Jogos

Op

72

4

CNM7161

Conceito de energia. Tipos de energia. Fontes alternativas de energia. Eficiência energética. Composição das fontes de energia na matriz energética.
Desenvolvimento sustentável energético. Políticas de energia. Efeitos do aquecimento no mercado de créditos de carbono. Preços de energia e impactos na
economia. Tarifas de energia elétrica. Modelos de custos e preços nos segmentos de energia.

CNM7339 Economia da Energia
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Op

72

4

CNM7160
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CURRÍCULO DO CURSO
Curso:
Currículo:

318 - CIÊNCIAS ECONÔMICAS (noturno)
20092

Habilitação: Bacharelado em Ciências Econômicas
CNM7160
Do sistema colonial a formação dos estados nacionais. América Latina e as relações com a Inglaterra: a dominação ao capital bancário e comercial. Os dados
exportadores latino-americanos. América Latina sob 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
restruturação industrial capitalista e a integração regional-

CNM7354 Economia da América Latina

Op

72

4

Evolução histórico-econômico. Regionalização e contrates urbano-rurais regionais. Estruturas produtivas e dinâmicas regionais. Reestruturação produtiva
recente e 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 ao setor público. Cenários e perspectivas da socioeconômica catarinense.-

CNM7358 Economia Catarinense

Op

72

4

Dimensão da qualidade, histórico, cultura e conceituação da qualidade. Métodos e estilos gerenciais. Sistema de qualidade - clientes, produtos/serviços,
controle do processo. Desenvolvimento do potencial humano - o homem na empresa: abordagens; aspectos motivacionais; educação e treinamento.
Programa de qualidade. Garantia e certificação da qualidade.-

CNM7360 Gestão de Qualidade

Op

72

4

análise da inserção estratégica internacional dos países em desenvolvimento, em especial Brasil. Análise das tendências globais do desenvolvimento
econômico, demográfico, tecnológico, social e do meio ambiente

CNM7361 Análise de Conjuntura Internacional

Op

72

4

O projeto. Estudo de mercado. Tamanho e localização. Engenharia do projeto. Investimentos. Custos e receitas. Financiamentos. Avaliação econômica e
financeira-

CNM7413 Elaboração e Análise de Projetos

Op

72

4

CNM5413

-Políticas públicas brasileiras e responsabilidades governamentais pós Constituição Federal de 1988; orçamento público para políticas sociais e de
infraestrutura; conceitos de "factuais" e "contra factuais"; modelo de resultados potenciais de Neyman-Rubin; noções de tratamento e controle; conceitos de
eficiência, eficácia e efetividade; situação atual do planejamento, monitoramento e avaliação das políticas públicas no Brasil; conceitos de indicadores de
oferta, demanda, resultado e impacto; definição de micro dados; principais bases de micro dados no Brasil; noções de máscaras de tabulação; projetos piloto
e avaliação aleatorizada; aplicação de regressão linear e modelos de diferenças-em-diferenças; noções de dados de painel; modelos Probit e Logit e
pareamento por escore de propensão; modelos de variáveis instrumentais; noções de regressões em descontinuidade; o conceito de avaliação por "controle
sintético" para séries macroeconômicas; fluxo de caixa social; taxa interna de retorno e valor presente líquido social; narrativas políticas e tomada de decisão;
a Lei 8.666 (planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm) e sua relação com as políticas sociais e de infraestrutura; o papel do Terceiro Setor.

CNM7414 Avaliação Econômica de Políticas Públicas

Op

72

4

CNM7425 Econofísica

Op

72

4

CNM7701 Programa de Intercâmbio em Ciências
Econômicas I

Op

72

4

Op

72

4

CNM7241

(*) Pré Requisito - Resolução007/CuN/97

CNM7702 Programa de Intercâmbio em Ciências
Econômicas II

(CNM5701 ou
CNM7701)

Desenvolvimento como ideologia e fundamento de práxis e política: controvérsias. A dimensão espacial do desenvolvimento. Processos industriais globais e
reflexos no desenvolvimento em escala regional. Desenvolvimento em meio urbano na era da globalização. O mundo rural em foco: contribuições das
abordagens na perspectiva do desenvolvimento territorial, com ênfase na sustentabilidade.

CNM7801 Tópicos Especiais - Área de
Desenvolvimento

Op

72

4

CNM7802 Tópicos Especiais - Área de Empresas e
Finanças

Op

72

4

-Regionalismo e desenvolvimento. Integração regional na Europa e na América do Sul. Desenvolvimento e Coesão social nos processos de integração
regional. As relações entre a União Européia e a América do Sul.

CNM7803 Tópicos Especiais - Integração e
Desenvolvimento

Op

72

4

CNM7804 Tópicos Especiais - Área de Relações
Internacionais

Op

36

2

Bases teóricas da análise econômica pós-keynesiana: o conceito de economia monetária de produção, incerteza estrutural (Knight/Keynes) e formação de
expectativas, teoria da preferência pela liquidez e escolha de ativos em Keynes. Fragilidade financeira, flutuações cíclicas e crises (abordagem de Minsky).
Principais autores pós-keynesianos. Introdução ao método Stock-Flow Consistent Analysis (SFCA).

CNM7805 Teoria Econômica - Pós-Keynesiana

19/09/2017 00:48

Op

72

4

CNM7154
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CURRÍCULO DO CURSO
Curso:
Currículo:

318 - CIÊNCIAS ECONÔMICAS (noturno)
20092

Habilitação: Bacharelado em Ciências Econômicas
CNM7154
Introdução. Ferramentas analíticas. Análise ambiental. Análise de políticas ambientais. Questões ambientais internacionais

CNM7806 Tópicos Especiais em Econômia do Meio
Ambiente

Op

72

4

CNM7161

CNM7810 Análise de Insumo Produto e de Equilíbrio

Op

72

4

(CNM7148 eh
CNM7161)

CNM7811 Liberalismo Econômico

Op

72

4

CNM7812 Dinheiro e Magia

Op

72

4

Introdução ao Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA). Processo de ensino e aprendizagem em um AVA em diferentes contextos. Tecnologia em AVAs.
Análise e prática didática com as ferramentas de um AVA. Avaliação de usabilidade de um AVA. Novas tendências em e-learning e e-training corporativos.
Análise, modelagem e desenvolvimento de protótipo de um AVA.

EGC5019 Ambientes Virtuais de Aprendizagem

Op

72

4

Definição de Redes sociais e suas influências culturais, organizacionais e tecnológicas. Tipologia de redes. Noções de comunidade de prática. Análise e
avaliação de redes sociais virtuais e comunidades de prática. Estudos de caso e ou análise de recursos e ferramentas tecnológicas de análise de redes.

EGC5020 Redes Sociais e Virtuais

Op

72

4

A construção do conhecimento através da argumentação e raciocínio lógico. Argumentos. Estrutura de argumentos. Cálculo proposicional e Enunciado
Categóricos. Pensamento Indutivo e dedutivo. Validade e verdade de argumentos. Argumentos sólidos e Cogente. Falácias. Erros nos argumentos
falaciosos. Introdução ao pensamento crítico.

EGC5030 Raciocínio Lógico na Formação do
Conhecimento

Op

72

4

A construção do conhecimento através do raciocínio quantitativo. Conceitos matemáticos para a representação do conhecimento quantitativo: matemática
básica, probabilidade, estatística e matemática financeira. Modelagem e resolução de problemas quantitativos: tradução em equações e relações,
interpretação de fórmulas, resolução de problema.

EGC5031 Raciocínio Quantitativo na Formação do
Conhecimento

Op

72

4

A construção do conhecimento através do raciocínio quantitativo. Conceitos matemáticos para a representação do conhecimento quantitativo: matrizes e suas
propriedades, sistemas lineares e resolução, álgebra vetorial, retas e planos, espaços vetoriais e transformações lineares.

EGC5032 Raciocínio Quantitativo na Formação do
Conhecimento II

Op

72

4

Juros e descontos simples. Juros e descontos compostos. Taxas. Rendas.

MTM5150 Matemática Financeira

19/09/2017 00:48

Op

72

4
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CURRÍCULO DO CURSO
Curso:
Currículo:

318 - CIÊNCIAS ECONÔMICAS (noturno)
20092

Habilitação: Bacharelado em Ciências Econômicas

ATIVIDADES COMPLEMENTARES
O aluno deve cumprir, para efeito de Integralização Curricular, 288 horas-aula (240 horas) ao longo do curso.
Disciplina

Tipo

H/A

Aulas

CNM7611 Atividades Complementares: Estágio
Supervisionado I

Op

72

4

CNM7612 Atividades Complementares: Estágio
Supervisionado II

Op

72

4

CNM7619 Atividades Complementares: Atividades
Extraclasse I

Op

72

CNM7620 Atividades Complementares: Atividades
Extraclasse II

Op

72

CNM7621 Atividades Complementares: Atividades
Extraclasse III

Op

72

CNM7622 Atividades Complementares: Atividades
Extraclasse IV

Op

72

CNM7623 Atividades Complementares

Op

288

Equivalentes

Pré-Requisito

Conjunto

Observações
Estabelecer, para os alunos do curso, que migraram do currículo 1995.2 para o currículo 2009.2 até o segundo semestre de 2012,
inclusive, o cumprimento de 300 horas-aula de disciplinas optativas para efeito de integralização curricular.
Os alunos que migrarem a partir de 2013.1, inclusive, devem se submeter às exig~encias do currículo 2009.2 do referido curso.
Legenda: Tipo: Ob=Disciplina Obrigatória; Op=Disciplina Optativa; Es=Estágio; Ex=Extracurso; H/A=Hora Aula Equivalente:
Disciplina equivalente; Conjunto: Disciplinas que devem ser cursadas em conjunto
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