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Ementa: 

Fundamentos teóricos da Escola Pós-Keynesiana: o conceito de economia monetária de produção. Sistema 
financeiro, crises cambiais, controle de capitais e política econômica A macroeconomia do 
Desenvolvimento Pós-Keynesiana. Formação de preços e inflação. Bancos Centrais e metas de inflação. 
Aplicações do modelo de instabilidade financeira de Minsky. 

Objetivos Específicos: 

1. Compreender a dinâmica de uma economia capitalista a partir da abordagem Pós Keynesiana; 
2. Avaliar a evolução do pensamento da Escola ao longo dos anos; 
3. Captar as interconecções entre os Pós Keynesianos e outras Escolas de Pensamento heterodoxas como a 
Neo-schumpeteriana, Institucionalista e a Macroeconomia Institucionalista do Desenvolvimento.   

Conteúdo 
Programático: 

1. Aspectos teóricos essenciais do programa de pesquisa Pós-Keynesiano;  
2. Sistema financeiro, crises cambiais, controle de capitais e política econômica na era da instabilidade;  
3. Macroeconomia do desenvolvimento: teoria e políticas Keynesianas;  
4. Bancos Centrais e metas de inflação: teoria e experiência brasileira;  
5. Fragilidade financeira, bolhas especulativas e flutuações cíclicas. 

Metodologia: 

De forma geral, a Metodologia adotada compreenderá: 1) leitura de artigos e capítulos de livros 
disponibilizados previamente em versão eletrônica; 2) Exposição dialogada sobre os textos estudados; 3) 
Assimilação/aprofundamento do conteúdo por meio de material audiovisual e de atividades 
disponibilizadas em plataforma(s) digital(is), designada pelo professor em conformidade com as resoluções 
vigentes no período letivo especial 2020/1 Earte. 
 
As aulas síncronas da disciplina serão ministradas na segunda-feira de 19h às 21h e na quarta-feira de 19h 
às 21h respeitando a regra de 50 minutos por aula. Elas representarão 50% da carga horária total do curso. 
As atividades assíncronas serão disponibilizadas previamente para os estudantes, representando 50% da 
carga horária total do curso. A fim de evitar que algum estudante seja prejudicado em função de sua 
condição pessoal de acesso à internet, as aulas (síncronas e assíncronas) serão gravadas - mediante 
concordância prévia do professor e colegas - e seu link será disponibilizado nas plataformas Google 
Classroom e Google Meet podendo ser acessadas a qualquer momento. 
 
Durante as aulas, o professor apresentará os artigos já previamente disponibilizados aos estudantes nas 
plataformas mencionadas acima, de acordo com a estrutura proposta pelo conteúdo programático 
estabelecido neste plano de ensino. As aulas serão expositivas contando com a participação dos 
estudantes no debate dos temas em discussão. Poderão também ser utilizados outros recursos de forma 
complementar às aulas, como vídeos, debates, entrevistas, pesquisas em sites, etc. Estes serão 
disponiblizados nas plataformas acima. 

 

Recursos 
Pedagógicos / 
Tecnológicos 

Dado que o objetivo da disciplina é apresentar as principais teorias e as diferentes interpretações sobre o 
pensamento pós keynesiano, adota-se como recursos pedagógicos  aula expositiva com apresentação das 
teorias e sua contextualização histórica, e testes para avaliação da aprendizagem (modalidade assíncrona). 
Do ponto de vista de recursos tecnológicos, destaca-se que podem ser utilizados: videoaulas e/ou arquivos 
de áudio no formato mp3 (modalidade assíncrona); filmes e documentários relacionados ao tema do curso 
(modalidade assíncrona); e, aulas para sanar potenciais dúvidas dos alun@s (modalidade síncrona). 
 
As atividades síncronas e assíncronas relacionadas ao conteúdo ementário da disciplina poderão ser 
gravadas para utilização restrita aos fins a que se destina a disciplina Macroeconomia Pós Keynesiana, 
facultando-se ao(a) aluno(a) seu direito de não ser gravado(a) ou filmado(a), mediante expressa 
manifestação. Durante a transmissão das atividades síncronas haverá um alerta escrito e verbal de que é 
proibida a utilização das imagens e do som da voz sem expressa autorização dos participantes. 

 

Avaliação: 
1) A nota do semestre resultará da média aritmética de duas avaliações parciais, cujo formato será 
combinado com os alunos, podendo também, a critério do professor, serem utilizados trabalhos e tarefas 



elaborados ao longo do semestre como complemento das notas parciais; 

2) Estará dispensado da Avaliação Final o aluno que obtiver 7,0 na média semestral; 

3) Avaliações de 2ª chamada somente serão efetuadas nos casos previstos no regulamento da UFES, e 
após consulta à coordenação do curso.  
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