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Centro de Ciências Sociais Aplicadas
Curso:

7 Ciências Econômicas (Noturno)

Currículo: 2009/1

Créd. Teóricos Créd. Práticos
Fase Turma
Disciplina
4
0
1 CON.0147.00-0 Contabilidade e Análise de Balanços
Ementa: Noções básicas de contabilidade. Conceito de contabilidade. O patrimônio, aumentos e diminuições dos itens patrimoniais.
Contas, débitos créditos e saldo. O método das partidas dobradas. Receitas e despesas. Operações com mercadorias.
Contabilidade de custos. Provisões, depreciação. A inflação e os demonstrativos contábeis. Demonstrativos contábeis.
Rentabilidade, liquidez e endividamento. Análise horizontal/vertical. Índices -padrão.
Objetivo: Compreender os principais conceitos relacionados às demonstrações contábeis evidenciadas aos usuários externos à
entidade; e gerar relatórios com pareceres sobre a situação econômica e financeira das entidades em análise.
2
0
1 ECO.0117.00-8 Economia e Práticas Bancárias
Ementa: 1) O papel da intermediação e o sistema financeiro nacional. 2) Serviços financeiros e captação de recursos. 3) Fundos de
investimentos - Classificação. Princípios. 4) Operações de crédito. 5) Sistemas de seguros privados e previdência
complementar. 6) Operações de intermediação. Introdução aos mercados de câmbio e ouro. 7) Garantias do sistema
financeiro nacional.
Objetivo: Capacitar o acadêmico na compreensão das principais operações de captação e crédito realizadas no sistema financeiro
nacional e na familiarização dos serviços prestados por instituições financeiras, relacionando o ambiente empresarial e o
financeiro com a economia e estimulando-o desde cedo a orientar decisões de finanças pessoais.
4
0
1 ECO.0118.00-4 Fundamentos de Economia
Ementa: Introdução á economia: principais conceitos. O método na ciência econômica. Os sistemas econômicos e a organização da
economia para o enfrentamento dos problemas econômicos: recursos, escassez e escolha. Mercado: oferta, demanda e
equilíbrio. Decisão dos consumidores. organização da produção e custos. Estrutura dos mercados. Objetivos e instrumentos
de política macroeconômica. Estrutura de análise macroeconômica. Inflação: Conceitos, tipos e efeitos. Papel do governo e
política fiscal. Moeda: funções, oferta e demanda e taxa de juros. Política monetária. Sistema financeiro. Trocas
internacionais. Taxa de câmbio, finanças internacionais e globalização.
Objetivo: Oferecer ao aluno as primeiras noções da ciência econômica.
4
0
1 EDU.0504.00-5 Universidade, Ciência e Pesquisa
Ementa: A função da Universidade como instituição de produção e socialização do conhecimento. O sentido da ciência no mundo
contemporâneo. O espírito científico e a atividade de pesquisa. Experiências da pesquisa na FURB: linhas e grupos de
pesquisa. A contribuição científica da FURB para o desenvolvimento regional.
Objetivo: Compreender a função da Universidade como espaço de produção e socialização do conhecimento, a fim de desenvolver a
formação do espírito científico, estimulando a reflexão crítica que conduza à atitude de sujeito ativo no processo de
construção do conhecimento.
4
0
1 HIS.0095.00-6 História Econômica Geral
Ementa: Antiguidade Clássica. Feudalismo e transição (1000-1700). Revolução industrial na Inglaterra. Inovações tecnológicas. A
economia capitalista até a II Guerra Mundial: o contexto geopolítico; a construção do socialismo. O grande "boom" do pósguerra: transformações econômico-sociais; guerra fria; descolonização. A crise do capitalismo a partir dos anos 70 e seus
desdobramentos: aspectos econômicos, políticos e ideológicos. O fim da guerra fria e a crise do socialismo.
Objetivo: Uma sólida formação em História é fundamental para a boa formação do economista. Entendendo o passado, ele pode
compreender melhor o presente e enriquecer a sua interpretação sobre a realidade, com vistas, também ás necessárias
especulações sobre o futuro. O objetivo da disciplina é o de oferecer ao aluno a oportunidade de estudar as formação,
evolução e desenvolvimento da economia mundial, em particular do capitalismo.
2
0
1 MAT.0179.00-0 Matemática Básica
Ementa: Razões, proporção, regra de três e porcentagem. Conjuntos numéricos. Expressões algébricas. Equações e inequações do 1º
grau. Equações do 2º grau conjuntos. Relações e funções. Funções do 1º e 2º grau. Função exponencial e logarítmica.
Noções de geometria analítica.
Objetivo: Habilitar o aluno ao uso do instrumental matemático a ser utilizado no campo da Ciência Econômica.
0
2
1 PDE.0006.00-7 Educação Física - Prática Desportiva I
Ementa: O aluno poderá escolher a modalidade de sua preferência: ginástica, basquetebol, futebol de salão, futebol suíço, voleibol.
Objetivo:
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1
3
2 ADM.0503.00-9 Administração e Empreendedorismo
Ementa: O ambiente das organizações. Conceitos de administração. Evolução do pensamento administrativo. Processo
administrativo. Planejamento, organização, direção e liderança, comunicação administrativa, motivação, tomada de
decisões controle. Empreendedorismo.
Objetivo: Identificar as raízes históricas do pensamento administrativo. Transmitir a visão geral do papel do administrador e das
organizações, possibilitando compreender os papéis do administrador e as funções do administrador; compreender o
contexto em que as organizações operam; saber discernir as quatro principais funções do administrador.; saber diferenciar
empreendedor de administrador, compreender as características dos empreendedores de sucesso e compreender a
construção de um plano de negócio.
0
5
2 ECO.0119.00-0 História do Pensamento Econômico
Ementa: O pensamento econômico da antigüidade. Filosofia e Economia. A idade média. Mercantilismo. Doutrinas liberais.
Neoclassicismo. Socialismo. Intervencionismo. Reação Hedonista. Escola Sueca. Revolução Keynesiana. Pensamento
econômico atual. Os pensadores brasileiros e latino-americanos.
Objetivo: Propiciar ao acadêmico a noção da contribuição exata das diversas escolas do pensamento econômico para a formação da
economia como Ciência Social. Possibilitar ao futuro economista uma visão da contribuição dos principais pensadores ao
pensamento econômico da humanidade. Desenvolver no acadêmico uma habilidade de reconhecer a origem das leis e
modelos econômicos que foram sendo forjados ao longo do tempo por diversos filósofos, sociólogia e economistas.
1
3
2 ECO.0120.00-9 Mercado de Capitais
Ementa: O contexto do mercado de capitais: Conceitos de poupança e investimento. Mercado de capitais aberto: Estrutura do
sistema monetário e financeiro brasileiro. Mercado de capitais fechado: A bolsa de valores brasileira - BOVESPA.
Ferramentas de análise e decisão: Análise e decisão: Análise Técnica e análise fundamentalista. Estratégias de formação e
gestão de carteiras de ações. Home Broker: função, requisitos e cuidados no uso dos sistemas eletrônicos de negociação de
ações no mercado à vista.
Objetivo: Proporcionar aos alunos o entendimento do mercado de capitais, seus componentes e seu funcionamento. Permitir o
conhecimento e o funcionamento do Sistema Financeiro Nacional para que possa atuar no mercado de ações.
0
4
2 MAT.0179.01-9 Matemática I
Ementa: Funções, gráficos e aplicações em economia. Cálculo diferencial e aplicações em economia. Funções de duas ou mais
variáveis: Derivadas parciais, totais e aplicações na economia.
Objetivo: Compreender os fundamentos do cálculo diferencial inerentes ao contexto da ciência econômica.
0
4
2 MAT.0180.00-9 Matemática Financeira
Ementa: Capitalização simples. Desconto simples. Capitalização composta. Inflação. Deflação e correção monetária. Anuidades ou
séries de pagamentos. Sistemas de amortização.
Objetivo: Capacitar o aluno para o cálculo do desconto de títulos, taxas de juros real e bancária, custo real do dinheiro. Desenvolver
habilidades para realizar cálculos de montante composto, taxas equivalentes, capitais equivalentes e cálculos de prestações
uniformes e variáveis.
2
0
2 PDE.0007.00-3 Educação Física - Prática Desportiva II
Ementa: Objetivo: Proporcionar ao aluno o conhecimento de si mesmo e de suas capacidades, possibilitando experiências no
domínio cognitivo, afetivo e psicomotor. Praticar atividades relativas à condição física geral e específica. Desenvolver a
resistência aeróbica. Praticar atividades para o desenvolvimento da coordenação motora. O aluno poderá escolher a
modalidade de sua preferência: ginástica, basquetebol, futebol de salão, futebol suíço, voleibol.
Objetivo:
4
0
3 ECO.0121.00-5 Análise de Investimentos
Ementa: Investimentos na produção. Tópicos para elaboração de projetos. Fluxo financeiro. Valoração de ativos. Função do
planejamento: curto e longo prazo. Princípios qualitativos de aplicação de capital. Custo de capital próprio e de terceiros.
Fontes de financiamento de longo prazo. Métodos de avaliação de investimentos. Substituição de máquinas e
equipamentos. Efeitos tributários na análise de investimentos. Análise de sensibilidade e árvores de decisão.
Objetivo: Capacitar o acadêmico na análise de investimentos empresariais e públicos avaliando o retorno do investimento e sua
viabilidade.
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0
4
3 ECO.0122.01-0 Microeconomia I
Ementa: Princípios de oferta e demanda. Teoria do consumidor: preferências, funções de demanda, elasticidade, classificações dos
bens, excedentes do consumidor, oferta de trabalho, escolha intertemporal e incerteza. Teoria da firma: tecnologia da
produção, hipótese da maximização de lucros, demanda de insumos, custos e oferta de produtos. Mercados competitivos
eficiência do mercado competitivo. Política de preços mínimos, efeitos de cotas, impostos e subsídios sobre o equilíbrio de
mercado.
Objetivo: Os alunos deverão saber aplicar os princípios de microeconomia para analisar problemas de oferta, demanda e de firmas no
mercado concorrencial.
0
4
3 MAT.0179.02-7 Matemática II
Ementa: Cálculo integral: Integral indefinida, integral definida e aplicações em economia. Equações diferenciais e aplicações em
economia. Álgebra Matricial e aplicações em economia.
Objetivo: Compreender os fundamentos do cálculo integral e da álgebra matricial inerentes ao contexto da ciência econômica.
1
3
3 MAT.0181.00-5 Introdução à Estatística Econômica
Ementa: Generalidades sobre a estatística; amostragem; séries e gráficos; distribuição por frequência; medidas de tend~encia central
(para dados discretos e contínuos); separatrizes; medidas de dispersão e assimetria e curtose; séries temporais.
Objetivo: As ferramentas de análise com o uso de métodos quantitativos, descritivos ou indutivos, são fundamentais ao bom
desempenho profissional de qualquer economista. A disciplina é uma das que iniciam o aluno de economia no domínio
desses métodos, dando-lhes condições para que domine os conhecimentos fundamentais da estatística nos aspectos
conceitual e metodológico.
0
4
3 SOC.0174.00-6 Desafios Sociais Contemporâneos
Ementa: Caracterização da sociedade contemporânea. Implicações na vida cotidiana e nas atividades profissionais. Aspectos
desafiadores de algumas problemáticas sociais contemporâneas: sustentabilidade ambiental, relações inter-étnicas, relações
de gênero, implicações sócio-ocupacionais das políticas sociais e econômicas, relação globalização-localização, violência
urbana.
Objetivo: Identificar os traços característicos da sociedade contemporânea e seus desafios a fim de analisar as condições sociais da
futura atuação profissional e os aspectos desafiadores para essa atuação, avaliando os possíveis impactos em termos de
reprodução e/ ou transformação social.
0
4
4 CON.0148.00-7 Análise de Custos e Formação de Preços
Ementa: Introdução á contabilidade de custos: conceitos básicos. Identificação e definição de custos: diferença entre custos,
despesas e recursos. Custos industriais. Relações de custo x volume x lucro; custos de fabricação, mercadorias e serviços.
Contabilidade gerencial. Custos e processo decisório. Custos para o planejamento e controle. Análise e formação de preços:
o custeio pleno (ou integral); o custeio por absorção; o custeio direto/variável; o ABC; o custeio meta. A definição dos
preços pelo método da análise de valor. Tópicos contemporâneos na contabilidade de custos.
Objetivo: O objetivo da disciplina é complementar a disciplina de Microeconomia em uma abordagem contábil e gerencial na
controladoria de custos, bem como capacitar o acadêmico a formar preços com base na determinação de custos e a
influência de variáveis tributárias e financeiras.
0
4
4 ECO.0021.00-2 Contabilidade Social
Ementa: Fundamentos da contabilidade social. Aspectos metodológicos. Conceituação e interligação dos agregados
macroeconômicos. Sistemas de relações intersetoriais. A estrutura da contabilidade social. O sistema de contas nacionais do
Brasil: as contas econômicas integradas e as tabelas de recursos e usos. O balanço de pagamentos. Esquemas insumoproduto. Contas monetárias e financeiras. Índices de variação de preço e quantidade. Números índice. A renda e demais
agregados em termos reais. Indicadores econômicos e sociais.
Objetivo: Preparar o aluno para pesquisar e manipular as informações a respeito dos agregados macroeconômicos.
0
4
4 ECO.0122.02-8 Microeconomia II
Ementa: O poder de mercado e as formas diferenciadas de organização de mercado. Monopólio monopsônio e concorrência
monopolística. Oligopólio, modelos clássicos, teoria dos jogos e estratégia competitiva. Mercados de fatores e oferta de
trabalho.
Objetivo: A disciplina tem por objetivo geral expor e familiarizar o aluno com as formulações teóricas e as aplicações ligadas ás
estruturas de mercado de monopólio, oligopólio e concorrência monopolística e teoria dos jogos aplicada.
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2
0
4 ECO.0123.00-8 Economia Política
Ementa: Introdução á economia política. A economia pré-clássica: idéias econômicas anteriores a Adam Smith. A escola clássica da
economia política. Karl Marx e a crítica da economia política clássica. A escola neoclássica. Keynes, Kalecki e a crítica da
economia neoclássica. A contra-revolução liberal. Introdução crítica aos problemas econômicos contemporâneos.
Objetivo: O desenvolvimento pleno da disciplina deve permitir á/ao estudante compreender as principais teorias e doutrinas
econômicas, formar um referencial das idéias econômicas fundamentais, compor um quadro evolutivo da economia política
e, de forma crítica, examinar teórica e praticamente a economia contemporânea.
4
0
4 ECO.0124.00-4 Formação Econômica do Brasil
Ementa: Transição do feudalismo para o capitalismo. Sistema colonial brasileiro. A raiz do capitalismo brasileiro (século XIX). O
desenvolvimento industrial nas primeiras décadas do século XX. Industrialização e populismo (anos 30/50). Autoritarismo
e desenvolvimento (64/85). Redemocratização e inflação, os anos 80. Anos 90 estabilização e problemas no novo modelo
econômico brasileiro.
Objetivo: Desenvolver a habilidade de perceber as várias formas de interpretação da formação econômica brasileira, incorporando a
línguagem acadêmica para a apropriação dos conceitos e fatos da área.
2
0
4 MAT.0182.00-1 Estatística Econômica
Ementa: Teoria das probabilidades. Variável aleatória discreta unidimensional e bidimensional. Variável aleatória contínua
inidimensional. Distribuição de probabilidade. Intervalos de confiança e teste de significância.
Objetivo: As ferramentas de análise com o uso de métodos quantitativos, descritivos ou indutivos, são fundamentais ao bom
desempenho profissional de qualquer economista. O domínio da estatística esta na base desta formação. É este o objetivo da
disciplina: familiarizar os estudantes com as técnicas numéricas da estatística descritiva e com os conceitos e teoremas
básicos do cálculo de probabilidades, tendo em vista capacitá-los para o estudo da inferência estatística e prepará-los para
avançar nas ferramentas mais sofisticadas de análise, em especial na disciplina de econometria.
4
0
5 ECO.0077.01-4 Macroeconomia I
Ementa: Conceitos e métodos da análise macroeconômica. Contas nacionais agregados macroeconômicos. As grandes questões e o
objeto da macroeconomia. O modelo clássico. O mercado de bens e o modelo keynesiano simples de determinação da
renda. A eficiência marginal do capital. Os mercados de ativos e a determinação da taxa de juros. O modelo IS-LM.
Introdução à análise de políticas macroeconômicas: política fiscal, política monetária e combinações de políticas. Noções
da economia kaleckiana e comparação com o modelo keynesiano.
Objetivo: No seu conjunto, as disciplinas de macroeconomia devem preparar o aluno para conhecer a economia nos seus grandes
traços, na sua dimensão agregada: os determinantes do nível do produto e da renda em determinado período de tempo, seu
nível geral de preços, o nível de emprego, a taxa salarial, o estoque de moeda, a taxa de juro, quantidade e preço dos títulos,
as relações econômicas com o exterior, a taxa de câmbio, as flutuações econômicas (ciclos de negócio) e seus motivos, ou
seja, as razões que provocam as expansões e retrações da economia, as grandes escolas e seus paradigmas, de modo a poder
entender as diretrizes norteadoras das políticas econômicas adotadas pelo país e suas conseqüências no âmbito das suas
possibilidades de intervenção.

3
1
5 ECO.0109.01-3 Econometria I
Ementa: Introdução ao estudo econométrico, modelo de regressão linear geral, regressão múltipla, variáveis dummy e modelos de
regressão generalizados.
Objetivo: Fornecer ao aluno os fundamentos e um conjunto de técnicas para capacitá-lo a realizar trabalhos empíricos utilizando
modelos econométricos básicos, analisar e interpretar modelos econômicos.
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4
0
5 ECO.0115.00-5 Economia de Empresas - Business Games
Ementa: Estrutura e funcionamento da empresa. Formas de concentração, tamanhos e tipos de empresas e suas características.
Sistema de informações empresariais e sistema de indicadores Econômicos-financeiros de uma empresa. A conjuntura, as
políticas econômico-financeiras do País e a empresa. Elaboração, análise e controle de um sistema orçamentário
empresarial. Avaliação do desempenho de uma empresa e avaliação de uma empresa. Política de investimentos
empresariais. Estratégia de mercado, análise de atratividade, fatores críticos e posicionamento competitivo. Análise e
previsão da demanda. Politícas de preços.
Objetivo: Reconhecer a importância e a contribuição das técnicas de simulação para a aprendizagem. Conhecer e identificar as
aptidões cerebrais humanas e como afetam a percepção de problemas, tomada de decisão e o relacionamento inter-pessoal.
Conhecer e identificar a estrutura individual de preferências no uso das aptidões cerebrais. Estruturar a formação de equipes
a partir dos diagnósticos de uso das aptidões cerebrais.
2
0
5 ECO.0122.03-6 Microeconomia III
Ementa: Equilíbrio geral e teoria do bem-estar. Troca pura; troca com produção; caixa de Edgeworth; economia da informação.
Seleção adversa; perigo moral; modelo de sinalização; modelo de principal. Agente. Bens públicos; externalidades.
Objetivo: A disciplina tem o objetivo de proporcionar ao acadêmico os princípios de eficiência de mercado e equilíbrio geral e bem
estar bem como os desenvolvimentos teóricos mais recentes em teoria da informação e teoria da regulamentação.

2
0
5 ECO.0125.00-0 Economia e Ética
Ementa: Introdução. Ética, moral e ciência. Os valores. Ensaios sobre economia. A natureza do conhecimento econômico. As
necessidades e os bens econômicos. Os princípios lógicos e racionais. A economia como ciência moral. Os paradigmas
econômicos. Doutrinas éticas fundamentais. A componente ética das propostas de crescimento econômico. A economia e o
desafio do futuro.
Objetivo: Oferecer ao acadêmico a oportunidade de uma reflexão sobre a dimensão valorativa implícita na atuação profissional do
economista, cujos pressupostos merecem uma análise ética. A reflexão sobre os princípios éticos implicítos e explicítos nos
conteúdos próprios desta ciência será remetida ás implicações que o profissional, como indivíduo e como integrante de uma
categoria, mantém com o outro, tanto em termos de relações individuais como grupais ou sociais.
5 ECO.0126.01-5 Finanças Corporativas I
4
0
Ementa: Finanças das organizações. Estudo da rentabilidade. Análise Econômico-Financeira-Patrimonial-Dinâmica. Tópicos
especiais relativos ao ponto de equilíbrio. Capital de giro. Orçamento. Custo de capital. Fontes de financiamento. Crises
Econômico-Financeiras.
Objetivo: Capacitar o acadêmico para a análise econômico-financeira de empresas e organizações com vistas à decisão de
investimentos.
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4
0
6 ECO.0077.02-2 Macroeconomia II
Ementa: Complementação do modelo keynesiano e pós-keynesiano. Inclusão do setor externo e da moeda no modelo. Câmbio e
balanço de pagamentos. Políticas macroeconômicas na economia aberta: modelo Mundell-Fleming. O lado da oferta:
mercado de trabalho no modelo neoclássico, determinação dos salários e dos preços; modelos de oferta e demanda
agregadas. A curva de Phillips; inflação e desemprego. Os monetaristas e os novos clássicos. Ciclos econômicos. Teorias
neoclássicas das flutuações econômicas: Os modelos de ciclo monetário e real; os novos keynesianos e as hipóteses de
rigidez nominal e real.
Objetivo: Em continuidade à Macroeconomia I, preparar o aluno para conhecer a economia nos seus grandes traços, na sua dimensão
agregada: os determinantes do nível do produto e da renda em determinado período de tempo, seu nível geral de preços, o
nível de emprego, a taxa salarial, o estoque de moeda, a taxa de juro, quantidade e preço dos títulos, as relações econômicas
com o exterior, a taxa de câmbio, as flutuações econômicas (ciclos de negócio) e seus motivos, ou seja, as razões que
provocam as expansões e retrações da economia, as grandes escolas e seus paradigmas, de modo a poder entender as
diretrizes norteadoras das políticas econômicas adotadas pelo país e suas conseqüências no âmbito das suas possibilidades
de intervenção.
3
1
6 ECO.0109.02-1 Econometria II
Ementa: Modelos de regressão de resposta qualitativa, modelos de equações simultâneas, modelos econométricos dinâmicos,
econometria de séries temporais e modelos de regressão com dados em painel.
Objetivo: Aprofundar os conhecimentos adquiridos na disciplina de introdução à econometria, adicionando tópicos avançados,
concentrando a matéria no ensino de técnicas de construção de modelos, escolha adequada, testes estatísticos e aplicação
prática em previsão e análise econômica.
2
0
6 ECO.0126.02-3 Finanças Corporativas II
Ementa: Crédito: Risco de crédito. Modelos de risco de crédito. Introdução à abordagem das carteiras de crédito. Modelos VaR.
Derivativos: mercados de futuros e de opções: Funcionamento, estratégias de Hedge, mercados de opções: Operações,
estratégias para redução de risco ou alavancagem. Precificação de opções.
Objetivo: Capacitar o acadêmico para a análise econômico-financeira de empresas e organizações com vistas à decisão de
investimentos.
4
0
6 ECO.0127.00-3 Desenvolvimento Sócio Econômico
Ementa: Princípios e conceitos. Teorias do desenvolvimento. Crescimento econômico e o desenvolvimento atual: a perspectiva
histórica. problemas e políticas: o contexto nacional. Problemas e políticas: o contexto internacional. Planejamento e
política do desenvolvimento.
Objetivo: Prover o/a estudante de conhecimentos sobre desenvolvimento econômico, com vistas à sua compreensão dos princípios,
conceitos e teorias, que lho/lha permitam apreender os processos concretos de crescimento de uma economia nacional,
numa perspectiva histórica, à luz da dialética entre seus impactos internos e seus constrangimentos externos.
2
0
6 ECO.0128.00-0 Economia e Finanças Públicas
Ementa: A visão liberal e socialista do Estado capitalista. A postura do estado no desenvolvimento brasileiro. O orçamento público
como instrumento de administração. Finanças públicas: a dívida e déficit públicos na evolução econômica do país. A
política fiscal brasileira como instrumento de política econômica. Carga tributária. A lei de responsabilidade fiscal. A
reforma do Estado e a reforma tributária. Diferentes interpretações sobre a inserção do Estado na economia. Recentes
discussões sobre o papel do Estado.
Objetivo: Capacitar o acadêmico para o exercício de funções de planejamento de finanças públicas e assessoria em decisões de
escolha pública, mensurando custos e benefícios sociais.
4
0
6 ECO.0131.00-0 Elaboração e Análise de Projetos
Ementa: O planejamento econômico. O projeto. A estrutura organizacional do empreendimento. O estudo do mercado. Localização
e tamanho do empreendimento. Aspectos técnicos do projeto. Custos e receitas. Investimento. Capital fixo e capital de giro.
O cronograma físico-financeiro. Financiamento. Índices de rentabilidade e análise dos aspectos privados e sociais de um
projeto.
Objetivo: A disciplina tem como objetivo habilitar o aluno a dominar o instrumental necessário para a elaboração de todas as etapas
de um projeto de investimento, assim como para analisar e avaliar a sua viabilidade econômica. É objetivo complementar
da disciplina fixar conceitos abordados em outras disciplinas, como matemática financeira, análise de investimentos,
finanças corporativas, microeconomia e estatística econômica, através de sua aplicação prática nos projetos de
investimento.
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0
4
7 COM.0045.00-0 Comunicação e Sociedade
Ementa: A comunicação como configuradora da contemporaneidade. A natureza social do fenômeno comunicacional. A
comunicação social e a indústria cultural. A mídia e as representações sociais. A complexidade dos sistemas de
comunicação no mundo contemporâneo. O papel dos meios de comunicação na sociedade e sua dimensão política.
Objetivo: Identificar as implicações da comunicação e sua interação com a política na sociedade atual, a fim de compreender e utilizar
a comunicação como um instrumento de expressão, de interação, de construção do conhecimento e de exercício de
cidadania.
0
2
7 ECO.0077.03-0 Macroeconomia III
Ementa: Escolha intertemporal: consumo, investimento e orçamento público. Crescimento econômico: conceitos básicos; modelos
de crescimento no longo prazo: Harrod-Domar (keynesiano) e Solow (neoclássico). Modelos de formação de expectativas.
Modelo de portfólio. Políticas macroeconômicas: bandas cambiais emetas de inflação. A dicotomia: estabilidade x
crescimento.
Objetivo: Complementar o que foi visto nas disciplinas Macroeconomia I e II, consolidando a capacidade do aluno para entender as
políticas econômicas adotadas pelo país, em especial as que se voltam aos objetivos do crescimento, de modo a ser capaz
de orientar as próprias ações no contexto do seu futuro universo de intervenção profissional.
0
4
7 ECO.0129.00-6 Economia Internacional
Ementa: Padrões do comércio internacional. Teorias clássicas e neoclássicas do comércio internacional. Comércio internacional e
dotação relativa dos fatores. Novas abordagens do comércio internacional. Políticas de comércio internacional. Integração
econômica. GATT e organização Mundial de comércio. Desenvolvimento econômico e comércio internacional.
Objetivo: Estudar e analisar, numa dupla perspectiva, teórica e prática, temas relacionados ao comércio internacional e políticas de
comércio internacional, assim como a importãncia e configuração das organizações multilaterais de comércio internacional
e os processos da integração regional e seus impactos sobre a inserção internacional e bem estar social. Mais
especificamente:
- Estudar mecanismos, ferramentas e modelos teóricos de análise do comércio internacional.
- Avaliar o impacto do comércio internacional sobre o desenvolvimento econômico de um país;
- Estudar os mecanismos e ferramentas das políticas de comércio internacional e seu impacto sobre as economias;
- Estudar o papel das organizações multilaterais no comércio internacional;
- Avaliar a importância dos processos de integração regional na economia internacional;
- Avaliar, à luz das teorias de comércio internacional, o caso específico do Brasil.
0
4
7 ECO.0130.00-4 Economia Monetária
Ementa: Sistema monetário e oferta de moeda. Estrutura e evolução do sistema financeiro nacional. Demanda de moeda e a teoria
quantitativa da moeda. Teorias do Portfólio. Operações de mercado aberto instrumentos de Política monetária. Moeda
déficits e inflação. Teoria da política monetária: Escola clássica, keynesiana, Neo e novo Keynesiana e novo-clássica.
Objetivos e metas de política monetária e bancos centrais.
Objetivo: Apresentar ao estudante um panorama atualizado sobre as principais teorias referentes à economia monetária e suas
interações com a economia real.
0
2
7 ECO.0132.00-7 Formação da Economia Catarinense
Ementa: Interpretações sobre a formação econômica de Santa catarina. O processo de industrialização. A diversificação da base
produtiva. A integração da economia catarinense. A reestruturação da economia catarinense e o desenvolvimento recente.
Objetivo: Prover o/a estudante de graduação em ciências econômicas de conhecimentos rudimentares sobre a economia catarinense,
sobretudo, dos que lho/lha permitam contextualizar historicamente o presente estágio de desenvolvimento e projetar as
principais tendências da economia estadual.
5
0
7 ECO.0142.00-2 Economia Brasileira Contemporânea
Ementa: O Pós-segunda guerra mundial. Crise Política, estagnação e Boom nos anos 60 e 70. Os choques externos, desequilíbrio
econômico e a dívida externa entre 1973 e 85. O impacto da inflação e os planos econômicos (1974-93). A queda da
inflação no plano real: Estabilidade e contradições. Questões contemporâneas.
Objetivo: Possibilitar o conhecimento das contradições do capitalismo brasileiro e as políticas aplicadas pós-segunda guerra mundial,
permitindo a apropriação das teses que estudam os vários momentos da economia contemporânea brasileira.
0
4
7 ECO.0143.01-7 Disciplina Optativa I - Eixo Geral
Ementa:
Objetivo:
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4
0
7 LET.0160.00-7 Linguagem Científica
Ementa: Prática de análise da linguagem científica. Linguagem, estrutura e características para a produção de textos acadêmicos:
resumo, resenha e artigo científico. Tópicos gramaticais necessários ao uso da norma padrão.
Objetivo: Identificar as características da linguagem científica em diferentes tipos de trabalhos acadêmicos, a fim de compreender e
interpretar a prática científica nos diversos meios de divulgação, fazendo com que os educandos tenham condições de ler,
compreender, analisar, sintetizar, avaliar e produzir textos científicos.
4
0
7 SOC.0175.00-2 Dilemas Éticos e Cidadania
Ementa: Dilemas éticos na vida cotidiana: ação (meios e fins) e responsabilidade. O individualismo e seus conflitos. O valor da vida
- (humanos e não humanos). Justiça, felicidade e cidadania. Implicações éticas dos estilos de vida e das escolhas
profissionais.
Objetivo: Reconhecer a dimensão valorativa da ação humana sob uma análise ética, a fim de promover junto aos educandos a reflexão
sobre os princípios éticos implícitos e explícitos das próprias ações nas relações individuais, grupais ou sociais, avaliando
as possíveis implicações para o meio em que vive.
4
0
8 DIR.0131.00-1 Direito Empresarial
Ementa: Direito empresarial: origem e evolução. Empresário individual. Empresa, pessoa jurídica e estabelecimento empresarial.
Sociedades de fins econômicos. Sociedade simples, sociedade limitada, sociedade anônima e sociedades cooperativas.
Associações e fundações. Direito concursal: recuperação extrajudicial, judicial e falência de empresas. Direito cambiário.
Objetivo: Propiciar aos acadêmicos de economia o conhecimento necessário à compreensão do Direito Empresarial. Agregar
conhecimento interdisciplinar, técnico-jurídico, teórico e prático necessário para a formação do economista. Estudar as
principais características e conceitos operacionais do direito empresarial necessário à interpretação e aplicação desse ramos
do direito.
4
0
8 ECO.0034.00-0 Técnicas de Pesquisa em Economia
Ementa: Natureza e objetivos de pesquisa. Método científico e projeto de pesquisa. Pesquisa experimental. Função analítica.
Elaboração de monografia. Estudos práticos.
Objetivo: Possibilitar aos alunos o desenvolvimento das habilidades de pensar, ler pesquisar e escrever cientificamente, utilizando as
técnicas de pesquisa em economia e as normas estabelecidas pela ABNT. Capacitar o acadêmico na elaboração de um
projeto para o Trabalho de Conclusão de Curso na forma de monografia.
4
0
8 ECO.0133.00-3 Economia Regional e Urbana
Ementa: Introdução à economia regional e urbana. Fundamentos econômicos do processo de urbanização. A localização da
atividade econômica. A economia regional como objeto de estudo. Introdução ao desenvolvimento regional.
Desenvolvimento regional e urbano: o debate contemporâneo.
Objetivo: Prover o/a estudante de conhecimentos sobre economia regional e urbana com vistas à sua compreensão dos processos de
urbanização, de regionalização, de reestruturação espacial, da crescente mobilidade dos recursos produtivos e dos capitais
financeiros; e, não por último, ao entendimento das inter-relações entre a mundialização da economia capitalista, as escalas
nacionais e os espaços econômicos locais/regionais.
4
0
8 ECO.0134.00-0 Mercado Financeiro e Política Monetária
Ementa: Mensuração de risco em instituições financeiras. Crédito em instituições financeiras. Derivativos de crédito e securitização.
Análise econômica de fundos de investimento e pensão. Estrutura financeira de mercados financeiros. Assimetria de
informação e problemas de seleção adversa e moral hazard (risco moral). Anatomia das crises financeiras em Minsky.
Comportamento da firma bancária pós-keynesiana, teoria horizontalista do crédito. Paradigmas em economia monetária em
Stiglitz.
Objetivo: Capacitar os acadêmicos na avaliação e gestão de riscos da atividade bancária em carteiras de crédito e fundos de
investimentos e seleção de carteiras minimizando risco não-sistemático. Na segunda etapa é avaliação da estrutura
financeira de um país e os indícios que levam às crises financeiras onde prevalece a análise macroeconômica. Por fim
analisa-se também a importância papel do sistema financeiro, e os desenvolvimentos recentes principalmente no que diz
respeito ao crescimento econômico, as razões de sua existência e o papel que assume na alocação dos recursos.
4
0
8 ECO.0137.00-9 Economia da Ciência Tecnologia e Inovação
Ementa: A economia da ciência, tecnologia e inovação; economia e CT&I em perspectiva histórica; economia e CT&I no território;
sistemas de inovação na economia capitalista globalizada; políticas de desenvolvimento e CT&I.
Objetivo: Fornecer ao aluno um conjunto de elementos conceituais, teóricos e empíricos, que lhe permita analisar a dinâmica
econômica de longo prazo e seu relacionamento com a ciência, tecnologia e inovação. Fornecer igualmente, instrumentos
adequados para trabalhos de investigação sobre eficiência e capacidade competitiva no ambito econômico como resultantes
de ações efetivas, públicas e privadas, na promoção da ciência, tecnologia e inovação.
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4
0
8 ECO.0138.00-5 Economia do Meio Ambiente e Recursos Naturais
Ementa: Considerações sobre o meio ambiente, ecologia, capacidade de suporte dos ecossistemas, processo entrópico, bem como
suas relações com o sistema econômico. Desenvolvimento econômico e meio ambiente. Desenvolvimento sustentável. Ecodesenvolvimento. Economia do meio ambiente: istinções entre economia dos recursos naturais, economia ambiental e
economia ecológica. Externalidades do processo produtivo. Conseqüências econômicas do aumento entrópico.
Internalização dos custos ambientais. Valoração econômica do meio ambiente. Indicadores econômico/ambientais.
Sistemas de gestão ambiental. Responsabilidade social e ambiental.
Objetivo: - Compreender a relação entre desenvolvimento econômico e desenvolvimento sustentável, inserindo o primeiro no
conceito global de sustentabilidade.
- Relacionar economia com ecologia, entendendo os limites do ambiente natural e a escala econômica.
- Analisar o capital natural, a importância dos ecossistemas e dos serviços naturais nos sistemas econômicos.
- Identificar as externalidades dos processos produtivos, suas causas e seus efeitos sobre o meio ambiente.
- Conhecer a distinção entre os recursos naturais.
- Compreender o princípio poluidor-pegador decorrente da internalização dos custos ambientais.
-Entender o valor econômico do meio ambiente, compreendendo a necessidade de um sistema de contas nacional amparado
numa contabilidade ambiental.
- Levantar aspectos ambientais inerentes à atividade empresarial, visando uma atuação responsável através de instrumentos
de gestão ambiental.
4
0
8 ECO.0139.00-1 Economia do Terceiro Setor e Responsabilidade Social
Ementa: Conceito e histórico do terceiro setor. Fundamentos econômicos das organizações sociais. A participação das IPSFL
(Instituições privadas sem fins lucrativos) na formação do PIB. Aspectos legais, contábeis, administrativos e econômicos
do terceiro setor. O novo código cívil e as organizações sem fins econômicos (lucrativos). Relações entre terceiro setor,
estado e iniciativa privada. Gestão econômica e estratégica das organizações do terceiro setor. Imunidades, isenções e
incentivos fiscais. Voluntariado. Balanço social e ambiental. Responsabilidade social. Parcerias. Titulações e certificações.
Cidadania e participação. Ciclo de projetos. (Planejamento, elaboração e avaliação de projetos sociais). Captação e gestão
de recursos financeiros. Fontes de recursos (financiamento).
Objetivo: A disciplina visa instrumentalizar o acadêmico na compreensão dos aspectos econômico, jurídico e contábil das
organizações sem fins lucrativos e sua relação com o desenvolvimento sustentável. A responsabilidade socio-ambiental e
abordada dentro do contexto das metas do milênio e outros acordos no qual o Brasil é participante.
4
0
8 ECO.0140.00-0 Conjuntura Econômica e Elaboração de Cenários
Ementa: Identificação das principais fontes de dados ( municipais, estaduais, nacionais e internacionais). Principais indicadores e
técnicas para elaboração de indicadores econômicos e sociais. Técnicas para a elaboração de cenários econômicos.
Técnicas para a elaboração de análise setoriais. Análise de conjuntura da economia regional, estadual brasileira, assim
como dos fatores internacionais que influenciam a dinâmica e o comportamento da economia nacional. Avaliação do
impacto das políticas públicas sobre o comportamento dos diversos setores econômicos. Análise de conjuntura de curtoprazo. Análise de informações demográficas e socioeconômicas (saúde, educação, renda, infra-estrutura). Estudos setoriais
globais e planejamentos urbano e regional. Definir metodologias e orientar na aplicação das mesmas. Estudos sobre
competitividade setorial, potenciais de mercado, finanças públicas, políticas monetária e social.
Objetivo: Proporcionar uma visão ampla e multidisciplinar da elaboração de cenários prospectivos para as organizações. Com esse
propósito serão desenvolvidos a percepção e o uso de metodologias que organizem e avaliem a probabilidade de sua
ocorrência, apoiando a tomada de decisões estratégicas.
4
0
8 ECO.0141.00-6 Economia e Recursos Energéticos
Ementa: Recursos energéticos: aspectos culturais, sociais, ambientais, técnicos, políticos, mercadológicos, estratégicos e
econômicos. As fontes de enrgia: classificação, fontes, conversão e usos. Sistemas energéticos: componentes, formação
sócio-econômica, relações com o meio-ambiente, aspectos espaciais e temporais da questão energética. Alternativas
energéticas. Planejamento econômico e recursos energéticos. As relações entre crescimento econômico e disponibilidade de
energia. Balanço energético. Medidas de eficiência do aproveitamento das fontes de energia disponíveis. A questão
energética no Brasil.
Objetivo: Coordenar a análise econômica com a dimensão técnica e a dimensão político-institucional da energia.
Capacitar o aluno para a análise da evolução e composição da infra-estrutura energética tendo em vista as necessidades do
planejamento econômico.
4
0
8 ECO.0143.02-5 Disciplina Optativa II - Eixo Específico
Ementa:
Objetivo:
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0
4
8 LET.0162.00-0 Libras
Ementa: A Surdez: Conceitos básicos,causas e prevenções. A evolução da história do surdo. A estrutura lingüística da Libras:
aspectos estruturais da Libras; LIBRAS: Aplicabilidade e vivência.
Objetivo:
0
4
9 ECO.0135.00-6 Finanças Internacionais
Ementa: Balanço de pagamentos. A evolução do sistema monetário internacional. Mercado de câmbio e taxas de câmbio.
Determinação da taxa de câmbio. Integração financeira internacional. Organismos financeiros internacionais. Operações de
câmbio. Contratos de câmbio. Formas de pagamento internacionais.
Objetivo: Fornecer um entendimento sistemático das técnicas e operações de finanças internacionais e câmbio, assim como avaliar e
analisar, numa dupla ótica, teórica e prática, os mais importantes serviços e produtos financeiros internacionais existentes
no Brasil e no mercado internacional. Mais especificamente:
- Estudar as questões relacionadas à determinação da taxa de câmbio e políticas econômicas;
- Estudar as questões relacionadas a estruturação e os mecanismos de operação dos mercados financeiros internacionais;
- Estudar o sistema de pagamentos internacionais e determinação da taxa de câmbio;
- Estudar a estruturação e os mecanismos de operação do mercado cambial;
- Estudar a sistemática de câmbio e operações de finanças internacionais no Brasil.
0
16
9 ECO.0136.00-2 Trabalho de Conclusão de Curso - TCC
Ementa: Atividade curricular obrigatória. Consiste de trabalho final de graduação, abordando temas concretos de algum aspecto da
economia nacional, a ser elaborado pelo estudante sob orientação de um professor por ele escolhido.
Objetivo: Proporcionar ao estudante a oportunidade de se aprofundar nos fundamentos teóricos de alguma(s) das matérias objeto do
curso de Ciências Econômicas. Desenvolver a análise crítica dos problemas e ela relacionados tendo como base o aspecto
da economia brasileira considerado. Contribuir para o estudo permanente e sistemático da práxis profissional.
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