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INSTRUÇÃO NORMATIVA n
o
. 01, de 12 de julho de 2018 

 

 

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

 

Considerando a decisão do Colegiado do programa de 31 de janeiro de 2017, no uso de suas atribuições 

legais  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º: Ratifica-se 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: Esta Instrução Normativa entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 

 

São Cristóvão, 12 de julho de 2018 

  



ANEXO I 

ESTRUTURA CURRICULAR 

§ 1º Para concluir o curso o aluno cumprirá, pelo menos, 36 (trinta e seis) créditos de disciplinas, 

correspondentes a 540 (quinhentas e quarenta) horas, assim distribuídos: 20(vinte) créditos de disciplinas 

obrigatórias, 12 (doze) créditos de disciplinas optativas e 4 (quatro) créditos em atividade de trabalho de 

conclusão de curso (TCC); 

 

I. Área de Concentração: Desenvolvimento Regional 

 

II. Linhas de Pesquisa: 
 
1. Desenvolvimento Econômico. 

Descrição: Discute as diferentes teorias do desenvolvimento econômico, com ênfase nos 
enfoques críticos latino-americanos, teorias da dependência, sistemas nacionais e regionais de 
inovação e as políticas industrial, tecnológica, científica e educacional. 2 

2. Cultura e Desenvolvimento. 

Descrição: Estudo das relações entre cultura e desenvolvimento, com ênfase na perspectiva 

furtadiana, acompanhamento e análise das políticas públicas, inclusive das políticas culturais 

entendidas como políticas sociais. 

 

III. DISCIPLINAS, MÓDULOS e ATIVIDADES 
 
3.1 Disciplinas: 

 

 Serão ministradas na forma convencional (ou em módulos, excepcionalmente) todas as 

disciplinas obrigatórias e optativas do Programa, listadas no quadro abaixo: 

 

 

Nome da disciplina: Caráter Carga horária/ 

N. de créditos 

 

Macroeconomia 

 

OB 

 

60/04 

Microeconomia e Organização Industrial OB 60/04 

Desenvolvimento Econômico e Regional OB 60/04 

Metodologia de Pesquisa OB 60/04 

Economia Brasileira e do Nordeste OB 60/04 

   

   

Disciplinas Optativas - Linha 1  

 

 

 

Tópicos Especiais em Desenvolvimento Econômico I  OP 60/04 

Tópicos Especiais em Desenvolvimento Econômico II OP 60/04 

Tópicos Especiais em Desenvolvimento Econômico III OP 60/04 

   

 

Disciplinas Optativas - Linha 2 

 

 

 

 

Tópicos especiais em cultura e desenvolvimento I  OP 60/04 

Tópicos especiais em cultura e desenvolvimento II OP 60/04 

Tópicos especiais em cultura e desenvolvimento III OP 60/04 

   



   

3.2 Módulos:  

 

 Poderão ser ministradas na forma modular todas as disciplinas obrigatórias e optativas do 

Programa. 

 

 

 

3.3 Atividades: 
 
Nome: Qualificação; 

Carga horária: 0 (zero) horas 

Número de créditos: 0 (zero) 

 

Nome: Dissertação; 

Carga horária: 60 (sessenta) horas 

Número de créditos: 4 (quatro) 

 

Nome: Proficiência em Língua Estrangeira 

Carga horária: 0 (zero) 

Número de Créditos: 0 (zero) 

 

 

 

IV. EMENTAS:  

 

Disciplina/Módulo: Macroeconomia 
Carga Horária: 60 

Créditos: 04 

Ementa: Fundamentos dos paradigmas neoclássico e keynesiano; Macroeconomia keynesiana: crítica à 

economia clássica, princípio da demanda efetiva, determinantes do investimento e o papel das 

expectativas, teoria monetária e financeira, política econômica; Contribuições de Kalecki: determinação 

dos lucros e da renda, distribuição da renda, determinantes do investimento, ciclo econômico; 

Macroeconomia pós-keynesiana. 

 
 

Disciplina/Módulo: Microeconomia e Organização Industrial 
Carga Horária: 60 

Créditos: 04 

Ementa: Crítica à abordagem neoclássica da concorrência; A abordagem Condutaestruturadesempenho: a 

contribuição de Bain, Labine, Penrose e Steindl; A polêmica demand pull X technology push; 

Oportunidades tecnológicas; Diferenças inter-setoriais nas oportunidades tecnológicas; Condições de 

apropriação; Uma tipologia de inovações tecnológicas; Paradigmas e trajetórias tecnológicas. 

 

 

Disciplina/Módulo: Desenvolvimento Econômico e Regional 
Carga Horária: 60 

Créditos: 04 

Ementa: Desenvolvimento e subdesenvolvimento; O pensamento cepalino; Teorias da dependência; O 

desenvolvimento associado; Contribuições teóricas mais recentes sobre desenvolvimento e 

subdesenvolvimento; Fundamentos históricos dos desequilíbrios regionais no Brasil; Integração do 

mercado nacional; Teorias do Desenvolvimento Regional; Políticas de desenvolvimento regional. 

Disciplina/Módulo: Metodologia de Pesquisa 
Carga Horária: 60 

Créditos: 04 

Ementa: Métodos Científicos e a produção do conhecimento em Economia; Tipos de pesquisa e 

abordagens qualitativas e quantitativas; Métodos qualitativos de pesquisa em Ciências Sociais e nas 

Ciências Econômicas em particular; Métodos quantitativos em Economia.  



 

Disciplina/Módulo: Economia Brasileira e do Nordeste 
Carga Horária: 60 

Créditos: 04 

Ementa: Aspectos da história econômica recente do Brasil e do Nordeste; Debates contemporâneos: 

crescimento, inflação, gasto público, setor externo,  desenvolvimento e questão regional; Desequilíbrios 

externo e interno, planos de estabilização e reformas estruturais, desde a década de 1980; Estabilização, 

política macroeconômica e obstáculos ao crescimento nos dias atuais; Ambiente externo: comércio e 

balanço de pagamentos; Política Industrial e tecnológica: sistema Nacional e Regional de Inovação; 

Dinâmicas setoriais; Neoliberalismo e Neodesenvolvimentismo. 

 

 

Disciplina/Módulo: Tópicos Especiais (Linhas 1 e 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. 

 

Atividade: Qualificação 

Carga Horária: 0 

Créditos: 0  

Ementa: Discussão do projeto de dissertação do aluno com no intuito de avaliar o objetivo, o referencial 

teórico e a metodologia propostos, bem como apresentar possíveis sugestões de redefinição teórico-

metodológica ao candidato. 

Atividade: Dissertação 

Carga Horária: 60 

Créditos: 4  

Ementa: Elaboração supervisionada e orientada de produto final de curso, demonstrando a competência 

do aluno para tratar de temas teóricos e/ou aplicados da área de Economia com a profundidade e o rigor 

adequados a um curso de cunho acadêmico de mestrado.  

 

Atividade: Proficiência em Língua Estrangeira 

Carga Horária: 0 

Créditos: 0 

Ementa: Realização de teste para expressar a capacidade do aluno para manusear a literatura estrangeira 

necessária à integralização do curso ou certificado de nível médio ou superior de cursos de língua, ou 

certificados de aceitação internacional (CAMBRIDGE, TOEFL, MICHIGAN, IELTS , GRE, DELE, 

DALF e DELF, TEST D'EVALUATION LINGUISTIQUE, CELI e CILS, KDS). 

 


