
PROGRAMA
Disciplina: DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO I COD: ENEX60095

Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS
Etapa Carga Horária Vigência

7ª Semanal: 2 horas aula Semestral: 40 horas aula 2015/1

Ementa: O curso apresenta as definições de crescimento e desenvolvimento. Debate as Teorias de
crescimento (modelo de Solow-Swan, o modelo de crescimento neoclássico e suas aplicações,
modelos de gerações superpostas, capital humano e crescimento econômico, e modelos de
crescimento endógeno) versus modelos de desenvolvimento (Ricardo, Marx, Schumpeter, Meade,
Domar, Solom, Harrod, Kaldor, Lewis, Hagen, Nurkse, Hirschman, Fei e Ramais). Busca analisar os
diferentes indicadores de desenvolvimento, destacando as peculiaridades de sua metodologia e os
problemas de mensuração. Expõe os fatores condicionantes do Desenvolvimento: Formação de
Capital, Mudanças Tecnológicas, Aproveitamento dos Recursos Naturais e Humanos, Outros
Fatores não Econômicos. Desenvolvimento Sustentável  os indicadores de sustentabilidade.

Objetivo: Capacitar o aluno a identificar as características do crescimento econômico, e analisar
criticamente o conceito, as características e estratégias de desenvolvimento socioeconômico e
ambiental, através da análise das principais teorias das escolas econômicas. Compreender como
medir o desenvolvimento.

Metodologia / Diretivas: As aulas serão expositivas e críticas, incluindo leituras, pesquisas, debates
e seminários referentes ao conteúdo. Os alunos deverão desenvolver pesquisas, resumos e construir
material crítico do tema a ser discutido para debates em sala de aula. Os recursos a serem utilizados,
durante as aulas serão definidos a partir de discussão entre professor e aluno, podendo inserir quadro
branco, Datashow, softwares e outros eventualmente úteis, a depender da criatividade, capacidade e
flexibilidade do aluno.

Avaliação: A avaliação será contínua, cumulativa e formativa buscando informar e o trabalho do
aluno ao longo do seu processo de aprendizagem. A avaliação contínua e cumulativa será, portanto,
por “etapas” as quais serão formadas de pesquisa, produção e apresentação de material crítico sobre
o conteúdo definido. A avaliação formativa se baseará no feedback do professor ao aluno em relação
às produções citadas, afim de que esse aluno possa refletir sobre seu processo de aprendizagem e
corrigi-lo se assim for necessário, por meio de reapresentação e prova.

Conteúdo Programático

Unidade I – CRESCIMENTO VERSUS DESENVOLVIMENTO
1.1. Conceito: Desenvolvimento x Crescimento,
1.2. Conceitos de Desenvolvimento versus Subdesenvolvimento.
1.3. Seus respectivos determinantes.
1.4. O conceito de desenvolvimento segundo os clássicos e neoclássicos.

Unidade II – INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
2.1. Tipos de indicadores (sintéticos, analíticos etc.).



2.2. Relevância dos indicadores: internacional, nacional e local.

Unidade III – EVOLUÇÃO TEÓRICA DO DESENVOLVIMENTO
3.1. O conceito de desenvolvimento de Keynes e Schumpeter.
3.2. O conceito de desenvolvimento contemporâneo – após Keynes e Schumpeter até Amartya Sem.
3.3. O desenvolvimento na América Latina: a CEPAL, o processo de substituição de importações.
3.4. Estratégias de industrialização e agroindustriais para o desenvolvimento.

Unidade IV – DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
4.1. Conceito e características.
4.2. Indicadores de desenvolvimento sustentável.
4.3. A questão ambiental no Brasil.
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