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PLANO DE AULA 

DISCIPLINA: HISTÓRIA DO PENSAMENTO ECONÔMICO II                (CÓD.  ENEX60092)  PERÍODO: 6º PERÍODO  

 

TOTAL DE SEMANAS:  20 SEMANAS                                               TOTAL DE ENCONTROS:  40 AULAS 

 

Aulas 
Conteúdos/ 

Matéria 
Tipo de aula Textos, filmes e outros materiais 

1 Metodologia de estudo em HPE Expositiva. 

 

Aula expositiva com slides 
BRUE, Stanley. História do Pensamento Econômico. 

Thompson, 2005 

BACKHOUSE, Roger E. História da Economia 

Mundial, Ed. Estação Liberdade, SP. 2002; 

ARAÚJO, C. R. História do Pensamento Econômico: 

uma abordagem introdutória, Atlas, 1995. 

 

2 As contribuições de Alfred Marshall 

Expositiva. DROUIN. Jean-Claude. Os Grandes Economistas. 

Martins Fontes. 2008. 

BLAUG, Mark. História do Pensamento Econômico. 

Publicações Dom Quixote. Lisboa, 1990. 

BRUNO, Miguel. A teoria da renda da terra em 

Ricardo: síntese das questões básicas. Março de 199, 

série textos didáticos em economia. TDE-UERJ, n. 7; 

 

3 As contribuições de Wicksell 

Expositiva. Aula expositiva com slides e livros listados na 

bibliografia 

 

4 A Economia Matemática: introdução 

Expositiva. Aula expositiva com slides e livros listados na 

bibliografia 

5 Leon Walras, Von Neumann, 

Morgenstern e Hicks 

 Aula expositiva com slides e livros listados na 

bibliografia 
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6 John Nash e a teoria dos jogos 

Expositiva. Aula expositiva com slides e livros listados na 

bibliografia 

7 Leontieff e as Matrizes de Insumo-

Produto 

 Aula expositiva com slides e livros listados na 

bibliografia 

8 A Escola Keynesiana: introdução 

Expositiva. Aula expositiva com slides e livros listados na 

bibliografia 

9 
Do Tratado da Moeda à Teoria Geral 

do Emprego, do Juro e da Moeda: as 

contribuições de J. M. Keynes 

Expositiva. Aula expositiva com slides e livros listados na 

bibliografia 

10 
O modelo IS-LM e a 

“neoclassização” da análise 

macroeconômica keynesiana 

Expositiva. Aula expositiva com slides e livros listados na 

bibliografia 

11 

O sucesso e a crise da política 

econômica keynesia no pós-Segunda 

Guerra: uma interpretação 

neoinstitucionalista 

Expositiva. Aula expositiva com slides e livros listados na 

bibliografia 

12 Keynes e os pós-keynesianos 

Expositiva. Aula expositiva com slides e livros listados na 

bibliografia 

13 Joan Robinson 

Expositiva. Aula expositiva com slides e livros listados na 

bibliografia 

 

14 
Nicolas Kaldor 

Expositiva. Aula expositiva com slides e livros listados na 

bibliografia 

 

15 
Piero Sraffa e os neo-ricardianos 

Expositiva. Aula expositiva com slides e livros listados na 

bibliografia 
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16 
A Escola Monetarista: introdução 

Expositiva. Aula expositiva com slides e livros listados na 

bibliografia 

 

17 

Milton Friedman e a curva de Phillips 

com expectativas adaptativas 

Expositiva. Aula expositiva com slides e livros listados na 

bibliografia 

18 As causas da crise dos anos 1930 para 

a teoria monetarista 

Expositiva. Aula expositiva com slides e livros listados na 

bibliografia 

19 A teoria da renda permanente 

Expositiva. Aula expositiva com slides e livros listados na 

bibliografia 

20 Os novos clássicos e as expectativas 

racionais 

 

 

21 Implicações da expectativas racionais 

para a análise macroeconômica 

Expositiva. Aula expositiva com slides e livros listados na 

bibliografia 

22 Teorias do crescimento e do 

desenvolvimento 

Expositiva. Aula expositiva com slides e livros listados na 

bibliografia 

23 As contribuições de Michal Kalecki: 

introdução 

Expositiva. Aula expositiva com slides e livros listados na 

bibliografia 

24 Os determinantes do investimento 

Expositiva. Aula expositiva com slides e livros listados na 

bibliografia 

25 A importância da poupança 

empresarial 

Expositiva. Aula expositiva com slides e livros listados na 

bibliografia 
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26 Os determinantes dos ciclos 

econômicos 

Expositiva. Aula expositiva com slides e livros listados na 

bibliografia 

27 A análise para os países 

subdesenvolvidos 

Expositiva. Aula expositiva com slides e livros listados na 

bibliografia 

28 As correntes institucionalistas 

modernas: introdução 

Expositiva. Aula expositiva com slides e livros listados na 

bibliografia 

29 A teoria francesa da regulação e os 

regimes de acumulação 

Expositiva. Aula expositiva com slides e livros listados na 

bibliografia 

30 Os modos de regulação e os regimes 

de produtividade e de demanda 

Expositiva. Aula expositiva com slides e livros listados na 

bibliografia 

31 O modo de desenvolvimento fordista: 

características, apogeu e crise 

Expositiva. Aula expositiva com slides e livros listados na 

bibliografia 

32 O pensamento econômico da CEPAL 
Expositiva. Aula expositiva com slides e livros listados na 

bibliografia 

33 O pensamento econômico brasileiro 

Expositiva. Aula expositiva com slides e livros listados na 

bibliografia 

 

34 Teorias econômicas atuais: um 

balanço crítico 

Expositiva Aula expositiva com slides e livros listados na 

bibliografia 

 

35 Prova B. 

 

 

36 Vista de Prova.   
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37 

Semana de 2ª chamada - 20-

25/06. 
  

38 Prova de Segunda Chamada.   

39 Prova Final.   

40 
Semana de Prova final - 27/06 a 

02/08 
  

Atualizado em abril/2016. 


