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PLANO DE AULA 

DISCIPLINA:  DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO I      (CÓD.  ENEX60095)         PERÍODO: 7º PERÍODO  

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

 

Aulas 
Conteúdos/ 

Matéria 
Tipo de aula Textos, filmes e outros materiais 

1 Apresentação da disciplina.  Expositiva. Aula expositiva com slides 

2 

1.1. Conceito: Desenvolvimento x 

Crescimento,  

1.2. Conceitos de Desenvolvimento 

versus Subdesenvolvimento. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista, discutida e respondida em sala. 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

3 1.3. Seus respectivos determinantes. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista, discutida e respondida em sala. 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

4 1.4. O conceito de desenvolvimento 

segundo os clássicos e neoclássicos. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista, discutida e respondida em sala. 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

5 1.4. O conceito de desenvolvimento 

segundo os clássicos e neoclássicos. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista, discutida e respondida em sala. 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

6 

2.1. Tipos de indicadores (sintéticos, 

analíticos etc.). 

2.2. Relevância dos indicadores: 

internacional, nacional e local. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista, discutida e respondida em sala. 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

7 Revisão para prova. Exercícios  
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8 Prova A   

9 Revisão de prova e entrega de notas.   

10 3.1. O conceito de desenvolvimento de 

Keynes e Schumpeter. 

Apresentação da metodologia de 

estimação no software Excel. Aula em 

laboratório 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

11 
3.2. O conceito de desenvolvimento 

contemporâneo – após Keynes e 

Schumpeter até Amartya Sem. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista, discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

12 

3.3. O desenvolvimento na América 

Latina: a CEPAL, o processo de 

substituição de importações. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista, discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

13 

3.4. Estratégias de industrialização e 

agroindustriais para o 

desenvolvimento. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista, discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

14 

DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

4.1. Conceito e características 

Apresentação da metodologia de 

estimação no software Excel. Aula em 

laboratório 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

15 
4.2. Indicadores de desenvolvimento 

sustentável. 

4.3. A questão ambiental no Brasil. 

Apresentação da metodologia de 

estimação no software Excel. Aula em 

laboratório 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

16 Revisão para prova. Exercícios  
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17 Prova A.   

18 Revisão de prova e entrega de notas.   

19 Prova de Segunda Chamada. 
 

 

20 Prova Final. 

 

 

Atualizado em abril/2016. 


