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INSTRUÇÃO NORMATIVA No.01, de 09 de fevereiro de 2015 

 

 

Regulamenta a estrutura curricular do Mestrado Profissional em Economia e seu ementário. 

 

O COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM 

ECONOMIA, no uso de suas atribuições legais  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º: Fica instituída a estrutura curricular do Mestrado Profissional em Economia e seu 

ementário, conforme Anexo I. 

 

Art. 2º: O conteúdo curricular será ministrado na forma de disciplinas ou módulos. 

 

Parágrafo único: cada disciplina terá um módulo correspondente, de mesmo nome, caráter 

obrigatório ou optativo, carga horária, número de créditos e ementário. 

 

Art. 3º: A migração da estrutura curricular anterior, cujas atividades Dissertação I e II deixam 

de existir e dão lugar ao TCC, acontecerá segundo os critérios a seguir. 

 

§ 1º O(a) aluno(a) que não tem crédito de nenhuma das atividades de Dissertação I e II, fica 

dispensado(a) de fazê-las, sendo obrigado a cumprir o TCC; 

 

§ 2º O(a) aluno(a) que foi aprovado em todas as disciplinas e na atividade Dissertação I, fica 

obrigado(a) a fazer o TCC. 

 

§ 3º O(a) aluno que estava matriculado em Dissertação I, quando da publicação da Resolução 

CONEPE/88/2014 fica dispensado(a) da atividade Dissertação I e obrigado(a) a cumprir a 

atividade Dissertação II. 

 

Art. 4º: Esta Instrução Normativa entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

São Cristóvão, 12 de fevereiro de 2015 

  



ANEXO I 

ESTRUTURA CURRICULAR 

 
I. Área de Concentração: Desenvolvimento Regional e Gestão de Empreendimentos Locais 
 
II. Linhas de Pesquisa: 
1. Desenvolvimento Regional. 

Descrição: Identificação e análise de problemas, diagnósticos e proposta de soluções 
sobre questões regionais, relacionadas ao planejamento econômico e social, com foco 
em Economia, mas de caráter interdisciplinar, através do desenvolvimento de pesquisas, 
aplicação de métodos e novas técnicas. 2 

2. Gestão de Empreendimentos Locais. 

Descrição: Identificação e análise de problemas, diagnósticos e proposta de soluções 

sobre a inserção da unidade de negócios no ambiente de negócios, para o planejamento 

corporativo ou organizacional, com foco em Economia, mas de caráter interdisciplinar, 

através do desenvolvimento de pesquisas, aplicação de métodos e novas técnicas. 

 
III. DISCIPLINAS E MÓDULOS 
 
3.1 Disciplinas e Módulos: 

 

Nome da disciplina / módulo: Caráter Carga horária/N. 

de créditos 

Macroeconomia e ambiente externo OB 60/04 

Tópicos em microeconomia e organização industrial OB 60/04 

Métodos quantitativos aplicados à análise regional OB 60/04 

Desenvolvimento econômico regional e local  OB 60/04 

Metodologia de pesquisa OB 30/02 

 

Disciplinas e Módulos Optativos - Linha 1 

 

 

 

 

Tópicos em economia brasileira e nordestina  OP 60/04 

Desenvolvimento rural sustentável  OP 60/04 

Economia da inovação e desenvolvimento OP 60/04 

Tópicos especiais em desenvolvimento regional 1 OP 60/04 

Tópicos especiais em desenvolvimento regional 2 OP 60/04 

Tópicos especiais em desenvolvimento regional 3 OP 60/04 

Tópicos especiais em desenvolvimento regional 4 OP 60/04 

   

Disciplinas e Módulos Optativos - Linha 2   

Empreendedorismo e gestão de pequenos e médios negócios OP 60/04 

Finanças em pequenos e médios negócios OP 60/04 

Elaboração, análise e acompanhamento de projetos econômicos e 

sociais  

OP 60/04 

Tópicos especiais em gestão de empreendimentos locais 1 OP 60/04 

Tópicos especiais em gestão de empreendimentos locais 2 OP 60/04 



Tópicos especiais em gestão de empreendimentos locais 3 OP 60/04 

Tópicos especiais em gestão de empreendimentos locais 4 OP 60/04 

 
3.2 Atividade: 
 
Nome: TCC; 

Carga horária: 90 (noventa) horas. 

Número de créditos: 06 (seis) 

 

IV. EMENTAS: 

 

Disciplina/Módulo: Macroeconomia e Ambiente Externo 

Carga Horária: 60 

Créditos: 04 

Ementa: Agregados Macroeconômicos. Tributação, política fiscal e dívida pública. Inflação. 

Mercado de fatores e desemprego. Sistema Monetário e o Sistema Financeiro Brasileiro. 

Balanço de Pagamentos, regimes cambiais e o ciclo da dívida externa. Mobilidade de capital 

com taxas de câmbio fixas. Modelo IS-LM-BP. Crescimento econômico. 

 

Disciplina/Módulo: Tópicos em Microeconomia e Organização Industrial 

Carga Horária: 60 

Créditos: 04  

Ementa: Comportamento do consumidor. Comportamento do produtor e maximização dos 

lucros. Produtividade e Custos. Estruturas de mercado. Efeitos da intervenção governamental. 

Imperfeições de mercado. Estratégias empresariais e regulação. Inovação e concorrência: efeitos 

microeconômicos da inovação. Determinantes e padrões de investimento em inovação; 

diferenças setoriais. Diferença intrasetorial na inovação e desempenho econômico. Inovação e 

dinâmica industrial. Políticas Governamentais. Crescimento econômico. 

 

Disciplina/Módulo: Métodos Quantitativos Aplicados à Análise Regional 

Carga Horária: 60 

Créditos: 04  

Ementa: Estatística básica e probabilidade. Medidas de tendência central e de dispersão. 

Números índices. Distribuições de freqüência. O Modelo de Regressão Linear Clássico 

(MRLC): especificação, estimação e testes. Forma Funcional do MRLC. Problemas no MRLC: 

Multicolinearidade, Autocorrelação e Heterocoedasticidade. Modelos de Equação Simultânea. 

Métodos de Análise Regional. Microdados: extração e montagem de bancos de dados. 

 

Disciplina/Módulo: Desenvolvimento Econômico Regional e Local 

Carga Horária: 60 

Créditos: 04  

Ementa: A partir de uma abordagem teórica, as aulas irão explorar a observação feita por 

Storper (1997, p. 3) de que alguma coisa estranha aconteceu nos anos iniciais da década de 

1980, referindo-se à revitalização do conceito de região, que deu início a uma nova literatura 

nas áreas da Geografia e da Economia Regional. Deste modo, esta Disciplina/Módulo tem por 

objetivos introduzir o aluno a essa nova literatura e, mais especificamente, aos conceitos 

concernentes à questão regional/local e aos novos processos locais de desenvolvimento para, 

assim, oferecer-lhe subsídios para o desenvolvimento teórico de sua dissertação. De forma mais 

detida, serão analisados os seguintes tópicos: transformações econômicas e mudanças 

tecnológicas; a noção global-local; mudanças espaciais da atividade econômica; 

desenvolvimento local e as novas aglomerações (clusters, novos distritos industriais e novos 

espaços econômicos); novos processos e elementos de desenvolvimento local e políticas locais 

de desenvolvimento. 

 



Disciplina/Módulo: Metodologia de Pesquisa 

Carga Horária: 30 

Créditos: 02  

Ementa: Natureza do conhecimento científico. Paradigmas. Construção do conhecimento 

científico. Conceitos pedagógicos e didáticos. Transmissão do conhecimento e estrutura do 

trabalho científico. Problemática de pesquisa. Hipóteses. Tipos de pesquisa. Atividade de 

pesquisa. As principais técnicas de investigação. Elaboração de projetos de pesquisa. 

 

Disciplina/Módulo: Tópicos em Economia Brasileira e Nordestina 

Carga Horária: 60 

Créditos: 04  

Ementa: O curso tem por objetivo discutir a evolução da economia brasileira no período entre a 

crise da dívida externa no início dos anos oitenta até os dias atuais, enfatizando a transição do 

modelo de industrialização substitutiva para o de integração competitiva. 

 

Disciplina/Módulo: Tópicos Especiais em Desenvolvimento Regional 1 

Carga Horária: 60 

Créditos: 04  

Ementa: Conteúdo aberto, a ser definido em função da disponibilidade de professores, de seus 

interesses de pesquisa e de interesses estratégicos do Programa. 

 

Disciplina/Módulo: Tópicos Especiais em Desenvolvimento Regional 2 

Carga Horária: 60 

Créditos: 04  

Ementa: Conteúdo aberto, a ser definido em função da disponibilidade de professores, de seus 

interesses de pesquisa e de interesses estratégicos do Programa. 

 

Disciplina/Módulo: Tópicos Especiais em Desenvolvimento Regional 3 

Carga Horária: 60 

Créditos: 04  

Ementa: Conteúdo aberto, a ser definido em função da disponibilidade de professores, de seus 

interesses de pesquisa e de interesses estratégicos do Programa. 

 

Disciplina/Módulo: Tópicos Especiais em Desenvolvimento Regional 4 

Carga Horária: 60 

Créditos: 04  

Ementa: Conteúdo aberto, a ser definido em função da disponibilidade de professores, de seus 

interesses de pesquisa e de interesses estratégicos do Programa. 

 

Disciplina/Módulo: Desenvolvimento Rural Sustentável 

Carga Horária: 60 

Créditos: 04  

Ementa: Discussão das mudanças/transformações recentes do mundo rural, com ênfase na 

região nordeste, a partir dos seguintes tópicos: modernização conservadora na agricultura, 

complexo agroindustrial, o novo rural e a pluriatividade, agricultura familiar e agricultura 

patronal, organização de produtores, poder local e participação política. 

 

Disciplina/Módulo: Economia da Inovação e Desenvolvimento 

Carga Horária: 60 

Créditos: 04  

Ementa: Conceitos básicos e perspectivas da tecnologia. Ciência, P&D e indústria. O hiato 

tecnológico internacional. Informação e capitalismo. Terceira Revolução Industrial, 

comunicação e conhecimento. Os setores da comunicação (telecomunicações, informática e 

indústrias culturais) frente à atual reestruturação produtiva e o paradigma da digitalização. 

Estado e capital. Propaganda e publicidade. Lógicas sociais e modelos de financiamento. 



Determinantes da dinâmica e da estrutura do audiovisual. Economia política da Internet e da 

convergência. Economia da saúde e biotecnologias. Estratégias para o desenvolvimento de 

capacidades tecnológicas e temas concernentes ao desenvolvimento tecnológico no contexto do 

Terceiro Mundo. 

 

Disciplina/Módulo: Empreendedorismo e Gestão de Pequenos e Médios Negócios 

Carga Horária: 60 

Créditos: 04  

Ementa: O estudo do empreendedorismo e da gestão de pequenas e médias empresas pode ser 

justificado pela influência dos seus criadores e das formas de gestão na sobrevivência ou não 

dessas empresas. Este curso tem como objetivo principal analisar a importância e as principais 

características das pequenas e médias empresas, além de abordar as características do 

empreendedor, seu papel na criação de negócios e o processo de empreender. Espera-se que seja 

ampliada a compreensão do papel do empreendedor e das pequenas e médias empresas no 

desenvolvimento sócio-econômico do Estado de Sergipe e no país. 

 

Disciplina/Módulo: Finanças em Pequenos e Médios Negócios 

Carga Horária: 60 

Créditos: 04  

Ementa: Noções de matemática financeira: juros simples e juros compostos, cálculo do valor 

presente. Teoria da empresa. Investimentos em ativos reais. Estrutura de capital e decisão sobre 

recursos de longo prazo. Análise das demonstrações financeiras: horizontal e vertical. Análise 

do ponto de equilíbrio das operações. Alavancagem operacional e financeira. Capital de giro e 

planejamento financeiro de curto prazo. Planejamento e controle financeiro. Orçamento 

empresarial. 

 

Disciplina/Módulo: Elaboração, Análise e Acompanhamento de Projetos Econômicos e Sociais 

Carga Horária: 60 

Créditos: 04  

Ementa: Teoria do Investimento. Teoria do Bem-Estar. Análise de Custo-Benefício. 

Importância do projeto. As origens, os tipos, as finalidades e as etapas de elaboração de um 

projeto. Previsão de mercado, áreas de mercado e potencial de mercado. Tamanho e localização 

ótimos. A técnica de elaboração de projetos de viabilidade. Aspectos administrativos e legais, 

econômicos, técnicos e financeiros. Elaboração e análise de projetos de viabilidade. Avaliação 

do ponto de vista privado. Avaliação de projetos do ponto de vista coletivo. 

 

Disciplina/Módulo: Tópicos Especiais em Gestão de Empreendimentos Locais 1 

Carga Horária: 60 

Créditos: 04  

Ementa: Conteúdo aberto, a ser definido em função da disponibilidade de professores, de seus 

interesses de pesquisa e de interesses estratégicos do Programa. 

 

Disciplina/Módulo: Tópicos Especiais em Gestão de Empreendimentos Locais 2 

Carga Horária: 60 

Créditos: 04  

Ementa: Conteúdo aberto, a ser definido em função da disponibilidade de professores, de seus 

interesses de pesquisa e de interesses estratégicos do Programa. 

 

Disciplina/Módulo: Tópicos Especiais em Gestão de Empreendimentos Locais 3 

Carga Horária: 60 

Créditos: 04  

Ementa: Conteúdo aberto, a ser definido em função da disponibilidade de professores, de seus 

interesses de pesquisa e de interesses estratégicos do Programa. 

 

Disciplina/Módulo: Tópicos Especiais em Gestão de Empreendimentos Locais 4 



Carga Horária: 60 

Créditos: 04  

Ementa: Conteúdo aberto, a ser definido em função da disponibilidade de professores, de seus 

interesses de pesquisa e de interesses estratégicos do Programa. 

 

Atividade: Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

Carga Horária: 60 

Créditos: 06  

Ementa: Elaboração supervisionada e orientada de produto final de curso, em resposta a uma 

questão problemática do ambiente de trabalho do aluno.  

 


