
 
 

PROGRAMA DA DISCIPLINA 
 

CARACTERIZAÇÃO DA DISCIPLINA 

DISCIPLINA CRÉDITO CARGA 
HORÁRIA 

PRÉ-
REQUISITO 

OBRIG./ 
OPT. 

PERIODO 

CÓDIGO NOME 4 60 Macro III Obrigatória 2016/1 

ECO 02695 Macro Pós-Keynesiana 

PROFESSOR: Vitor Daher Coelho 

 

EMENTA 

As diferentes correntes macroeconômicas a partir da obra de Keynes. Postulados da macroeconomia Pós-Keynesiana. Visão Pós-
Keynesiana sobre a incerteza, a moeda e a política monetária. Economia monetária da produção: comportamento da firma. 

 

 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

A disciplina pretende tratar a controvérsia acerca da teoria keynesiana do emprego e da renda através do estudo de artigos publicados 
por professores e teóricos nacionais e estrangeiros. A primeira parte analisará Keynes e os pós-keynesianos, tendo como ponto de 
partida Keynes, sua análise do longo prazo e os pressupostos adotados pelo autor. A segunda parte tratará da visão novo keynesiana 
sobre o mercado de crédito e as assimetrias de informação. A terceira parte destacará uma perspectiva dominante durante as décadas 
de 1950/1960, em que o reconhecimento da necessidade da intervenção estatal era o centro do debate. A quarta e última parte 
pretende discutir desdobramentos heterodoxos da teoria macroeconômica através das contribuições de Kalecki, Schumpeter e autores 
pós-keynesianos brasileiros. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I – KEYNES E OS PÓS-KEYNESIANOS  
  Davidson, Cardim de Carvalho, Kregel, Amadeo. 
II – Keynes e os Novos Keynesianos 
   Sicsú, Canuto, Hermman, Ferrari Filho, Akerlof, Stiglitz 
III – Keynes e os Velhos Keynesianos 
    Oliveira Lima, Macedo e Silva, Tadeu Lima 
IV – Schumpeter, Kalecki e Keynes 
     Possas, Rollemberg Mollo, Crocco, López 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Será aplicadas 2 provas parciais previamente agendadas pelo professor. Os alunos serão divididos em grupos (por ordem alfabética) 
para apresentar/debater textos da aula. Cada aluno deverá entregar um fichamento do capítulo que apresentar. A atividade valerá 10% 
da nota. Também será elaborado um trabalho acadêmico sobre um dos temas tratados em aula. 

 


