CURRÍCULO DO CURSO
Curso:
Currículo:

318 - CIÊNCIAS ECONÔMICAS (noturno)
20191

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: 3600 H
Optativas Profissionais: 300 H/A

Número de aulas semanais:

Mínimo: 14

Coordenador do Curso:
Telefone:

Prof. Dr. Helberte João França Almeida
37219384

25/09/2021 11:46

Máximo: 27
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Curso:
Currículo:

318 - CIÊNCIAS ECONÔMICAS (noturno)
20191

Habilitação: Bacharelado em Ciências Econômicas

Fase 01
Disciplina

Tipo

H/A

Aulas

Equivalentes

Pré-Requisito

Conjunto

Conceito de Economia, curva de possibilidade de produção, custo de oportunidade, fluxo circular da renda, divisão do estudo econômico. Introdução aos
agregados macroeconômicos: renda, produto, poupança, investimento e mensuração destes, valores reais, nominais e deflacionamento. Exemplos de
agregados da economia brasileira. Política fiscal: funções consumo, poupança, investimento, gastos do governo e a demanda agregada, renda nacional de
equilíbrio e o efeito multiplicador. Política monetária: moeda, sua evolução histórica e características, relação entre moeda, preços e renda. Setor externo:
taxa de câmbio, política cambial e a estrutura do balanço de pagamentos.

CNM6000 Introdução à Macroeconomia

Ob

72

4

(CNM7149 eh
CNM7150)

Introdução ao uso de planilhas eletrônicas: construção e aplicação de fórmulas, testes lógicos, gráficos, formatação condicional e tabelas dinâmicas.
Utilização do solver. Planilhas de fluxo de caixa e cálculo de valor presente, valor futuro, valor presente líquido e taxa interna de retorno. Planilhas de correção
monetária. Análise do comportamento temporal (linhas de tendência) de indicadores econômicos brasileiros. Cálculo de estatísticas descritivas de dados e
sua representação gráfica.

CNM6001 Informática para Economistas

Ob

36

2

Apresentação da Economia como ciência social com múltiplas escolas de pensamento. Histórico introdutório das escolas de pensamento clássica, marxista,
neoclássica, schumpeteriana e keynesiana. Apresentação do objeto, principais conceitos e noção de sistema econômico em cada uma das escolas.

CNM6002 Introdução ao Pensamento Econômico

Ob

72

4

CNM7103

DIR6011

Ob

36

2

DIR7103

Instituições de Direito Público e Privado

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

INE5111

Conjuntos e aritmética básica; Cálculo com expressões algébricas; equações; inequações; funções.

MTM3100 Pré-Cálculo
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Ob

72

4

MTM5126
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Curso:
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20191

Habilitação: Bacharelado em Ciências Econômicas

Fase 02
Disciplina

Tipo

H/A

Aulas

Equivalentes

Pré-Requisito

Conjunto

Equilíbrio de mercado: demanda e oferta. Elasticidades. Intervenções: imposto, subsídio, preço mínimo e máximo. Exemplos de intervenções de mercado.
Excedentes do consumidor e do produtor. Utilidade total e marginal, cesta de bens, curvas de indiferença, restrição orçamentária e TMS. Função de produção,
fatores de produção, produtividade total, média e marginal. Custos fixos e variáveis, médio e marginal. Custo de oportunidade versus custo contábil. Poder de
mercado, monopólio e oligopólio. Externalidades, bens público e recursos comuns.

CNM6003 Introdução à Microeconomia

Ob

72

4

(CNM7160 eh
CNM7161)

Números índices simples e compostos. Identidades básicas das contas nacionais sob a ótica da produção, dispêndio e renda. PIB real versus nominal e o
deflator implícito do PIB. Índice de preços ao consumidor. Indicadores econômicos: PIB per capita, índice de Gini, IDH. Balanço de pagamentos, transações
correntes, conta de capital, conta financeira e variação das reservas internacionais. Saldo em conta corrente e o ciclo da dívida. Estrutura das contas
nacionais: o SCN e seus indicadores, contas econômicas integradas, tabelas de recursos e usos.

CNM6004 Contabilidade Social

Ob

72

4

CNM7148

CNM6000

Cálculo de funções de uma variável real: limites; continuidade; derivada; aplicações da derivada (taxas de variação, retas tangentes e normais, problemas de
otimização e máximos e mínimos, esboço de gráficos, aproximações lineares e quadráticas); integral definida e indefinida; áreas entre curvas; técnicas de
integração (substituição, por partes, substituição trigonométrica, frações parciais); integral imprópria.

MTM3101 Cálculo 1

Ob

72

4

MTM5126

MTM3100

Matrizes. Determinantes. Sistemas lineares. Algebra vetorial. Estudo da reta e do plano. Curvas planas. Superfícies.

MTM3111 Geometria Analítica

Ob

72

4

(MTM5512) ou
(CNM7802) ou

SPO7890 Sociologia

Ob

72

4

SPO5111

25/09/2021 11:46
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Curso:
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20191

Habilitação: Bacharelado em Ciências Econômicas

Fase 03
Disciplina

Tipo

H/A

Aulas

Equivalentes

Pré-Requisito

Conjunto

Oikonomos x crematística. Da ideia 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

CNM6005 Economia Política I

Ob

72

4

(CNM7115 ou
CNM7126)

Cálculo de várias variáveis: derivada total, regra da cadeia, gradiente, derivadas de ordem superior. Aplicações à análise de estática comparativa: modelo de
mercado; modelo de renda nacional. Otimização: formas quadráticas, concavidade, convexidade, otimização não condicionada, condições de 1a ordem,
condições de 2a ordem, máximos e mínimos. Aplicações: firma maximizadora de lucro; o problema de mínimos quadrados. Otimização com restrições:
restrições de igualdade, restrições de desigualdade e a formulação de Kuhn-Tucker. Aplicações: maximização de utilidade s.a. restrição orçamentária.
Funções homogêneas e homotéticas. Autovalores, dinâmica e equações a diferença.

CNM6007 Economia Matemática

Ob

72

4

CNM7135

MTM3101

O modelo IS-LM: impactos de políticas fiscais e monetárias, a armadilha da liquidez. Discussão de temas atuais sobre políticas fiscal e monetária. Inflação e
desemprego: mercado de trabalho e a taxa natural de desemprego, curva de Phillips, expectativas adaptativas e racionais. Rigidez nominal e o modelos novokeynesiano básico.

CNM6008 Macroeconomia I

Ob

72

4

CNM7149

CNM6004

Revisão de probabilidade. Esperança condicional, variância e covariância. Parâmetro e estimador. Conceito de estimador não tendencioso. Estimador de
variância mínima. Estimador de mínimos quadrados. Propriedades assintóticas de estimadores. Análise de correlação. Modelo de regressão simples.
Derivação do estimador de MQO. Hipóteses do modelo linear clássico, intervalos de confiança e testes de hipótese para os parâmetros. Modelo de regressão
linear múltipla. Derivação do estimador de MQO. Introdução ao teorema de Gauss-Markov.

CNM6011 Estatística Econômica

Ob

72

4

CNM7331

SPO7895 Ciência Política

Ob

72

4

SPO5234

25/09/2021 11:46

INE5113
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Habilitação: Bacharelado em Ciências Econômicas

Fase 04
Disciplina

Tipo

H/A

Aulas

Equivalentes

Pré-Requisito

Conjunto

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.

CNM6006 Economia Política II

Ob

72

4

CNM7417

CNM6005

Modelo de Solow: contabilidade do crescimento e a regra de ouro. Crescimento endógeno: modelos com capital humano, modelo AK. Teoria da renda
permanente e teoria do ciclo de vida. Economia aberta: modelo IS-LM para uma economia aberta, balanço de pagamentos, taxa de câmbio real e nominal.
Políticas econômicas em economias abertas. Regimes cambiais. Paridade de juros e de preços.

CNM6009 Macroeconomia II

Ob

72

4

CNM7150

CNM6008

Teoria do consumidor: restrição orçamentária, preferências, utilidade, escolha ótima e a taxa marginal de substituição. Demanda, efeito renda, efeito
substituição e a equação de Slutsky. Escolha sob incerteza. Excedente do consumidor, demanda de mercado e equilíbrio. Teoria da firma: tecnologia,
conjunto de possibilidades de produção, insumos, retornos de escala, taxa marginal de substituição técnica, isoquantas. Maximização de lucros. Custos de
curto e longo prazo. Minimização de custos e a combinação ótima de insumos. Oferta da firma e da indústria.

CNM6012 Microeconomia I

Ob

72

4

CNM7160

(CNM6003 eh
CNM6007)

Tipos de dados econômicos, causalidade e a noção de ceteris paribus na Econometria. Regressão múltipla: mecânica e interpretação das estimativas de
MQO; valor esperado e variância dos estimadores de MQO; eficiência e o teorema de Gauss-Markov; distribuições amostrais dos estimadores de MQO,
testes de hipóteses e intervalos de confiança sobre um único parâmetro e sobre combinações lineares destes – os testes t e F. Consistência, eficiência e
normalidade assintótica do estimador de MQO. Inferência em grandes amostras. Heterocedasticidade, autocorrelação e suas consequências para o método
MQO. Inferência robusta. Modelos para escolha discreta. Introdução a séries temporais.

CNM6015 Econometria

Ob

72

4

CNM7241

(CNM7331) ou
(CNM6011 eh
MTM3111)

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

25/09/2021 11:46

Ob

72

4
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Fase 05
Disciplina

Tipo

CCN6118 Contabilidade e Análise Financeira

Ob

H/A

Aulas

72

4

Equivalentes

Pré-Requisito

Conjunto

CCN5190

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.

CNM6010 Macroeconomia III

Ob

72

4

CNM7154

CNM6009

Monopólio, discriminação de preços, monopsônio, mercado de trabalho, concorrência monopolística, oligopólio. Teoria dos jogos. Equilíbrio geral na troca e
na produção. Economia do bem estar. Bens públicos. Informação assimétrica.

CNM6013 Microeconomia II

Ob

72

4

CNM7161

CNM6012

A colonização do Brasil, a escravidão e as atividades econômicas: produção de açúcar e extração do ouro. Relações étnico-raciais na formação econômica do
Brasil. A crise do sistema colonial e o Brasil independente. A economia brasileira perante as transformações econômicas, políticas e sociais do final do século
XIX. A economia cafeeira: expansão e crise. Nascimento da estrutura industrial e o processo de substituição das importações. Nova forma de Estado pós 30 e
industrialização restringida.

CNM6016 Formação Econômica do Brasil

Ob

72

4

(CNM7119 ou
CNM7240) ou

Determinantes e conceitos básicos do desenvolvimento socioeconômico. Indicadores econômicos e sociais. Relações étnico-raciais e desenvolvimento.
Modelos tradicionais de crescimento e divergência de renda. Subdesenvolvimento e armadilhas de pobreza. Estruturalismo. Desenvolvimento como liberdade
humana. Determinantes do desenvolvimento comparado. Meio ambiente e o desenvolvimento sustentável.

CNM6017 Desenvolvimento Socioeconômico

25/09/2021 11:46

Ob

72

4

CNM7338

(CNM6009 ou
CNM7150)

SeTIC - Superintendência de Governança Eletrônica e Tecnologia da Informação e Comunicação

Página: 6 de 14

CURRÍCULO DO CURSO
Curso:
Currículo:
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Fase 06
Disciplina

Tipo

H/A

Aulas

Equivalentes

Pré-Requisito

Conjunto

O processo de concentração industrial no Século XX. Tópicos em organização industrial: medidas de concentração, barreiras à 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 firmas, arranjos produtivos locais. Política industrial: regulação, defesa da concorrência, política científica e tecnológica,
estrutura industrial e política industrial no Brasil.

CNM6014 Microeconomia III

Ob

72

4

CNM7162

CNM6013

A internacionalização da economia brasileira e a estruturação do novo padrão de industrialização a partir do Plano de Metas. O desenvolvimento e as crises
econômica e política no limiar dos anos 60. Afirmação do projeto desenvolvimentista internacionalizante sob governo militar: estratégias, reformas
institucionais e política econômica. O ciclo de crescimento expansivo e suas contradições. A estratégia de desenvolvimento do II PND e as características da
política econômica. A década perdida – anos 80 – e o padrão dos investimentos. O setor externo da economia. Dívida externa e a ruptura do padrão de
financiamento. A crise financeira do Estado. Inflação e os planos econômicos de estabilização.

CNM6019 Economia Brasileira Contemporânea I

Ob

72

4

-

Optativa CNM

Op

72

4

-

Optativa Restrita

Op

72

4

(CNM7120 ou
CNM7251) ou

CNM6016

Fase 07
Disciplina

Tipo

H/A

Aulas

Equivalentes

Pré-Requisito

Conjunto

Reformas econômicas dos anos 1990: abertura de mercado, desregulamentação econômica e privatização de empresas estatais. Inflação e o plano real de
estabilização econômica: fundamentos e características. Comportamento das contas do balanço de pagamentos. Dinâmica dos investimentos externos
financeiros e produtivos. Dívida externa: configuração e tratamento. Finanças públicas brasileira. Indústria e desenvolvimento: desindustrialização. Política de
Estado nos anos 2000: investimentos públicos e políticas sociais. Avaliação dos principais agregados macroeconômicos brasileiros recentes.

CNM6020 Economia Brasileira Contemporânea II

Ob

72

4

-

Optativa Livre

Op

72

4

-

Optativa CNM

Op

72

4

-

Optativa Restrita

Op

72

4

25/09/2021 11:46

(CNM7263 ou
CNM7353)

CNM6019
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Fase 08
Disciplina

Tipo

H/A

Aulas

Equivalentes

Pré-Requisito

Conjunto

Métodos de abordagem científica. Ética científica e profissional. Pesquisa qualitativa e quantitativa em economia. Delimitação do tema. Construção do
problema de pesquisa econômica. Referencial teórico. Fontes de informação. Formas de coleta de dados econômicos. Formas de apresentação dos
resultados da pesquisa. Fases de execução da pesquisa. Normas da ABNT. Trabalhos acadêmicos: tipos, características e composição estrutural.

CNM6021 Técnicas de Pesquisa em Economia

Ob

72

4

CNM7105

Preparação para elaborar e produzir o trabalho de graduação (TCC) em área de escolha. Definição, em conjunto com o professor orientador, do tema do
estudo e sua delimitação. Definição da pergunta de pesquisa, objetivos e justificativas. Revisão bibliográfica relacionada ao tema escolhido.

CNM6022 Monografia I

Ob

72

4

-

Optativa CNM

Op

72

4

-

Optativa Restrita

Op

72

4

CNM7105

Fase 09
Disciplina

Tipo

H/A

Aulas

Equivalentes

Pré-Requisito

Conjunto

Elaboração da monografia ou trabalho de conclusão de curso. Execução do trabalho. Coleta de dados e análise de resultados. Estudos complementares à
realização do trabalho. Apresentação e defesa da monografia.

CNM6023 Monografia II

Ob

288

16

-

Op

72

4

Optativa Livre

25/09/2021 11:46

CNM7107
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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

CNM8003 Economia Feminista

Op

H/A

Aulas

72

4

Equivalentes

Pré-Requisito

Conjunto

4 horas

Disciplinas Opts. do Depto de Economia e Relações Internacionais - CNM
Disciplina

Tipo

CNM8003 Economia Feminista

Op

H/A

Aulas

72

4

Equivalentes

Pré-Requisito

Conjunto

4 horas

compreensão das relações entre a economia e a política; a formação do mercado mundial e do sistema de Estados; as teorias da globalização; trajetórias
comparadas de desenvolvimento; relações entre poder, dinheiro e as organizações internacionais

CNM5360 Economia Política Internacional

Op

60

4

CNM6024 Economia Monetária

Op

72

4

CNM6009

CNM6025 Análise de Séies Temporais

Op

72

4

CNM6015

CNM6026 Métodos de Previsão de Séries Temporais

Op

72

4

CNM6027 Teoria dos Jogos

Op

72

4

CNM6028 Resolução de Problemas em Economia

Op

72

4

CNM6029 Economia Agroindustrial

Op

72

4

CNM6030 Economia do Agronegócio

Op

72

4

CNM6031 Tópicos Especiais em Macroeconomia

Op

72

4

CNM6032 Tópicos Especiais em Microeconomia

Op

72

4

CNM6033 Tópicos Especiais em Econometria

Op

72

4

CNM6034 Tópicos Especiais em Desenvolvimento
Econômico

Op

72

4

CNM6035 Tópicos Especiais em Economia
Matemática

Op

72

4

CNM6036 Optativa PPGECO I

Op

72

4

CNM6037 Optativa PPGECO II

Op

72

4

CNM6038 Optativa PPGECO III

Op

72

4

CNM6039 Optativa PPGECO IV

Op

72

4

CNM6040 Optativa PPGECO V

Op

72

4
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CNM6013

(MTM3100 eh
MTM3101)
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Curso:
Currículo:
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Habilitação: Bacharelado em Ciências Econômicas
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

Op

72

4

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

Op

72

4

CNM7110 Evolução do Pensamento Econômico

Op

72

4

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

Op

72

4

CNM7223

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

-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

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

CNM6009

-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

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

Op

72

4

CNM7212 Geoagrafia Econômica Internacional

Op

72

4

CNM7223

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.

CNM7220 Comércio Exterior

Op

60

4

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

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

Op

72

4

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
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Habilitação: Bacharelado em Ciências Econômicas
-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

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

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

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

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

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

-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

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

Op

72

4

CNM7425 Econofísica

Op

72

4

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

Op

72

4

Introdução. Ferramentas analíticas. Análise ambiental. Análise de políticas ambientais. Questões ambientais internacionais

CNM7806 Tópicos Especiais em Meio Ambiente

Op

72

4

CNM7810 Análise de Insumo Produto e de Equilíbrio

Op

72

4
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CNM7812 Dinheiro e Magia

Op

72

4

CNM7815 Ética e Economia

Op

72

4

CNM7818 Liberalismo Econômico

Op

72

4

Disciplinas Optativas Restritas
Disciplina

Tipo

H/A

Aulas

Equivalentes

Pré-Requisito

Conjunto

-Administração Financeira e a Globalização. Os postulados da Administração Financeira. A função financeira na empresa. Os conceitos de risco e retorno. A
gestão
do capital de giro. Administração das disponibilidades, das contas a receber e dos
estoques. Análise de índices financeiros. Alavancagem operacional e financeira. Análise das relações: custo-volume lucro.

CAD7131 Administração Financeira I

Op

72

4

MTM5150

Fundamentos e desenvolvimento histórico da construção dos direitos humanos. Cidadania enquanto fenômeno jurídico direitos humanos e Constituição.
Cidadania, direitos humanos e democracia. Cidadania na sociedade contemporânea. Ética e cidadania. Cidadania e meio ambiente. Pluralismo, tolerância e
cidadania.

DIR5933

Direitos Humanos

Op

36

2

A Teoria Econômica e o Direito. A Escola Law and Economics. O Direito Econômico e a Constitucionalização Econômica Brasileira sob o enfoque da Análise
Econômica do Direito. Análise da Ordem Econômica na Constituição Brasileira de 1988.

DIR5950

Análise Econômica do Direito

Op

36

2

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

EED7173 NADE -Práticas Educativas e Relações
Étnico-Raciais

Op

36

2

Op

54

3

Conceitos, histórico (dados, informação e conhecimento). Diretrizes e recomendações básicas e principais abordagens utilizadas na gestão do conhecimento.
Criação do conhecimento: formatos e conversões. Facilitadores do trabalho com o formato tácito e explícito do conhecimento. Aplicações da tecnologia da
informação na gestão do conhecimento. Aplicação da gestão do conhecimento na organização por meio de seus processos empresariais.

EGC5013 Gestão do Conhecimento nas
Organizações

Op

72

4

Modelos de Comércio Eletrônico; Comércio Eletrônico e o Ambiente Empresarial; Aspectos de Comércio Eletrônico; Linguagens e Ambientes apropriados;
Estrutura de Análise de Comércio Eletrônico; Situação Atual e Tendências.

EGC5017 Comércio Eletrônico

Op

72

4

Conceitos, tipos e metodologias de inovação. Gestão de mudanças e planejamento estratégico da inovação. Cultura e liderança para inovação. A tecnologia
da inovação. Gestão integrada da inovação. Conhecimento como fator de inovação. Metodologias e ferramentas da gestão. Da idéia à inovação. Modelos de
negócio para inovação. Conceitos básicos de gerenciamento de projetos. Planejamento e estruturação de um projeto. Análise da viabilidade de um projeto.
Agências de fomento. Cases

EGC5018 Introdução a Gestão da Inovação

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

Sistemas de ciência, tecnologia e inovação. A tríplice hélice. Cooperação universidade empresa. Redes de cooperação. Habitats de inovação.

EGC5028 Habitats de Inovação

Op

72

4

EMENTA
Planejamento financeiro; processo de planejamento financeiro pessoal, objetivos, necessidades e prioridades do cliente; nível de tolerância ao risco; coleta de
dados; relacionamento com o mercado e instituições; desenvolvimento e apresentação de um plano financeiro; implementação e monitoramento.
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Habilitação: Bacharelado em Ciências Econômicas
PROGRAMA
1. Comportamento humano: personalidade e resistências a mudanças; perfis psicológicos; fatores restritivos da personalidade; administrando as emoções e
os conflitos.
2. Valores culturais e a personalidade, stress, mudanças e plano de ação.
3. Operações de Crédito; Conceitos básicos de crédito.
4. Análise e seleção de seguros e previdência privada; conceitos básicos de seguros; riscos e exposição ao risco; seguros de pessoas; seguro de vida; seguro
saúde.
5. Fundamentos de previdência privada; benefícios; previdência social e previdência privada; órgãos regulatórios; características específicas; perfil do
investidor.
6. Investimento imobiliário.
7. Investimento e gestão de risco; Intermediação financeira; eficiência dos mercados e instituições financeiras; Alocação patrimonial (asset allocation).
Avaliação dos principais produtos financeiros negociados no mercado; fundos de investimentos; mercado de títulos de renda fixa e de renda variável no Brasil.
8. Investimento em Tesouro Direto.
9. Investimento em Renda Variável – ações.
10. Comportamento do investidor perante o risco; teoria de carteiras; diversificação; opções; derivativos; riscos com derivativos.

EGC5263 Finanças Pessoais

Op

72

4

Estudo das diferentes estruturas sócio-políticas da África entre os séculos XVI e XX, os processos de constituição dos sistemas coloniais e de descolonização
e as formas de abordagens didático-pedagógicas.

HST7202

História da África - PCC 12 horas-aula

Op

72

4

Estudo das populações indígenas no Brasil e das políticas indigenistas, bem como sobre as diferentes abordagens
historiográficas relativas à representação dessas populações entre os séculos XVI e XXI e suas perspectivas teóricas e de ensino.

HST7304

História Indígena (PCC 12 horas/aula)

Op

72

4

Desmistificação de idéias recebidas relativamente às línguas de sinais. A língua de sinais enquanto língua utilizada pela comunidade surda brasileira.
Introdução à língua brasileira de sinais: usar a língua em contextos que exigem comunicação básica, como se apresentar, realizar perguntas, responder
perguntas e dar informações sobre alguns aspectos pessoais (nome, endereço, telefone). Conhecer aspectos culturais específicos da comunidade surda
brasileira.

LSB7904

Língua Brasileira de Sinais I (PCC 18horasaula)

Op

72

4

-Apropriação do espaço de sinalização. As questões gramaticais na localização espacial. Diferenciação do espaço topográfico dos pontos estabelecidos.
Contrastar pontos espaciais através da apontação e do uso de corpo. Descrição das pessoas e objetos usando Classificadores. Desenvolver estruturas
narrativas. Desenvolver habilidades de leitura de sinais soletrados lexicalizados e não-lexicalizados. Interação e aspectos sociais, história e política da
comunidade Surda. Interação em sinais em diferentes contextos cotidianos.

LSB7910

Língua Brasileira de Sinais II (PCC 18
horas-aula)

Op

72

4

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

MTM5150 Matemática Financeira

Op

72

4

Conceitos Iniciais sobre raça e etnia. O olhar da Psicologia sobre Relações Étnico-Raciais. Racismo, História e Ideologia. Identidade e Identificações
(Negritude, Branquitude, Indianismo e Mestiçagem). Epistemologias Afrocentradas e Descoloniais. Movimentos sociais e políticas públicas de ações
afirmativas. Efeitos Psicossociais do Racismo. Intervenção Psicossocial para promoção da igualdade étnico-racial. Sustentabilidade e populações tradicionais

PSI7610

Psicologia e Relações Étnico-Raciais

Op

72

4

Observações
Resumo da Carga Horária para Integralização Curricular
- Disciplina Obrigatórias: 2088 horas-aula (1740 horas)
- Disciplinas Optativas: 576 horas-aula (480 horas)
- Atividades Complementares: 576 horas-aula (480 horas)
- Trbalho de Conclusão de Curso: 360 horas-aula (300 horas)
- Total para Integralização na UFSC: 3600 horas-aula (3000 horas). Portariasnº

458/PROGRAD/2018.

Atividades Acadêmico Científico Culturais
Os discentes deverão cumprir para integralização curricular 576h-a (480h) de Atividades acadêmico Científico Culturais. Portaria
nº458/PROGRAD/2018.

Parágrafo 1º - Aos alunos que desejarem migrar para o currículo 2019.1, que cursaram co aprovação as disciplinas CNM7149 e
CNM7150 serão dispensados do cumprimento da disciplina CNM6000 desde que atenda o exigido no cumprimento da carga horária
do novo currículo 2019.1. Portaria nº106/PROGRAD/2019.
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Parágrafo 2º - Aos alunos que desejarem migrar para o currículo 2019.1, que cursaram com aprovação as disciplinas CNM7160 e
CNM7161 serão dispensados do cumprimento da disciplina CNM6003 desde que atenda o exigido no cumprimento da carga horparia
do novo currículo 2019.1. Portaria nº 106/PROGRAD/2019.

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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