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SOBRE O
CURSO

Apresentação do Curso
O curso tem como objetivo apresentar ferramentas analíticas para
conhecer a economia brasileira. Os conceitos e teorias econômicas
serão discutidos com a finalidade específica de interpretar a evolução
da economia brasileira. Como chegamos até aqui? Por que nossa
estrutura econômica é marcada pela desigualdade? Quais as
perspectivas econômicas para o Brasil? Essas são perguntas
endereçadas pelo curso. Ao longo do curso apresentaremos conceitos
básicos para compreensão do debate econômico brasileiro, por
exemplo inflação, restrição externa, PIB, austeridade fiscal, uma
interpretação histórica do processo econômico brasileira de 1930 até
os dias de hoje, em especial, de como a economia brasileira passou de
uma economia primário exportadora para uma economia com uma
estrutura produtiva diversificada e como essa evolução foi marcada
pela heterogeneidade estrutural, pela desigualdade social e por uma
inserção subordinada na economia internacional. Com o curso será
possível analisar a realidade econômica atual em seus aspectos gerais,
distinguir diferentes interpretações sobre essa realidade e a filiação
ideológica dessas interpretações, compreender os grandes fatos
históricos que marcaram a economia brasileira e as interpretações
sobre o processo de desenvolvimento brasileiro.
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CONTEÚDO
PROGRAMÁTICO
Confira o que você irá aprender em cada aula no
curso

Aula 01
Desenvolvimento,
desenvolvimentismo e liberalismo.

Aula 03
Inflação: causas e tratamentos.

Aula 05
Subdesenvolvimento e o processo de
industrialização (1930-1960).

Aula 07
Combate inflacionário, plano real e as
reformas neoliberais (1980-2002).

Aula 09
Austeridade, reformas neoliberais e a
pandemia (2016-2021).

Aula 02
Política macroeconômica e seus
impactos sociais.

Aula 04
Taxa de câmbio, desenvolvimento e
restrição externa.

Aula 06
Industrialização pesada, reformas
institucionais e autoritarismo (19601980).

Aula 08
Modelo de crescimento dos governos
Lula e Dilma (2003-2015).

Aula 10
Perspectivas para a economia
brasileira e uma agenda econômica
alternativa.
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