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----Ementa:
A crise do modelo agrário – exportador e o advento da industrialização. O
processo de industrialização por substituição de importações. A crise política
e econômica dos anos 60. A retomada do crescimento e o milagre econômico
brasileiro. O II PND e o fim de um modelo de desenvolvimento. Crise e
Ajustamento nos anos 80. Impasses da década de 90 e perspectivas atuais e
futuras da economia brasileira
Objetivos Específicos:
Proporcionar aos estudantes uma visão ampla e geral da economia
brasileira no longo prazo e um aprofundamento da evolução no
período recente denominado de neoliberal. Fornecer instrumentos
teóricos e históricos que permitam compreender a evolução
econômica nas últimas décadas, analisar os dados históricos e avaliar
os impactos das políticas econômicas em termos sociais.
Conteúdo Programático:
01 – Introdução ao curso
02 – A economia agroexportadora
03 – O processo de substituição de importações
04 – A industrialização e o golpe militar
05 – O “milagre brasileiro”: expansão, concentração de renda e a
crise da dívida externa
06 – O regime de acumulação à dominância financeira e a nova
ordem
07- A política econômica de Collor a Lula e a financeirização: 19902007
08 – O neoliberalismo, os programas de transferência de renda e
as políticas públicas
Metodologia: As aulas serão expositivas e de modo a suscitar o debate
Critérios/Processo de Avaliação da Aprendizagem:
A avaliação será realizada através de2
provas parciais e 1 prova final.
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