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APRESENTAÇÃO

O presente trabalho surgiu da necessidade de se repensar a prática
pedagógica desta academia diante das mudanças que ocorreram nos cursos de
Ciências Econômicas, com a homologação da Resolução MEC/CNE/CES Nº 7, de
29 de março de 2006 e Parecer CNE/CES N. 184/2006 de 07 de julho de 2006, da
Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, a qual “Institui
as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Ciências
Econômicas, bacharelado, e dá outras providências”.
Face à reforma, o Departamento de Economia da Universidade Federal de
Mato Grosso criou uma comissão interna com a finalidade de reformar o projeto
pedagógico então vigente, que datava de 1995, a qual conduziu discussões
envolvendo os segmentos de sua comunidade.
Conforme a mencionada Resolução MEC/CNE/CES No 7/2006 em seu
Artigo 2º, parágrafo 1º:
O Projeto Pedagógico do curso de graduação em Ciências
Econômicas, com suas peculiaridades, seu currículo pleno e sua
operacionalização, abrangerá, sem prejuízo de outros, os
seguintes elementos estruturais:
I - concepção e objetivos gerais do curso, contextualizados em
relação às suas inserções institucional, política, geográfica e
social;
II - condições objetivas de oferta e a vocação do curso;
III - cargas horárias das atividades didáticas e da integralização
do curso;
IV - formas de realização da interdisciplinaridade;
V - modos de integração entre teoria e prática;
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VI - formas de avaliação do ensino e da aprendizagem;
VII - modos da integração entre graduação e pós-graduação,
quando houver;
VIII - incentivo à pesquisa, como necessário prolongamento da
atividade de ensino e como instrumento para a iniciação
científica;
IX - regulamentação das atividades relacionadas com trabalho
de curso, como componente obrigatório a ser realizado sob a
supervisão docente;
X - concepção e composição das atividades de estágio curricular
supervisionado opcional, contendo suas diferentes formas e
condições de realização, observado o respectivo regulamento; e
XI - concepção e composição das atividades complementares.
Desta forma, apresenta-se o presente Projeto Pedagógico que, espera-se,
contemplará os pontos observados nas Diretrizes para o curso. Ainda, no mesmo
Artigo menciona-se que o Projeto pode conter aspectos relacionados à pósgraduação lato sensu, e observados alguns princípios básicos de formação:
I - comprometimento com o estudo da realidade brasileira, sem
prejuízo de uma sólida formação teórica, histórica e instrumental;
II - pluralismo metodológico, em coerência com o caráter plural
das ciências econômicas formadas por correntes de pensamento
e paradigmas diversos;
III - ênfase nas inter-relações dos fenômenos econômicos com o
todo social em que se insere; e,
IV - ênfase na formação de atitudes, do senso ético para o
exercício

profissional

e

para

a

responsabilidade

indispensável ao exercício futuro da profissão.

social,
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Conforme ANGE (2006, p.7-8), estes princípios indicam que a formação e
a realidade concreta, especificamente a brasileira, devem estar vinculadas e se
utilizar da formação teórica plural associada aos instrumentos e à história para
permitir a compreensão e solução dos problemas concretos. Ainda, o estudante
deve ter acesso às diferentes correntes do pensamento econômico, evitando a
imposição de uma única forma de pensar, e capacitando-se ao debate das
diferentes correntes. O estudante deve ter condições de associar o debate
econômico pluralista aos contextos sociais e políticos em que se insere, lembrando
que a Economia é uma ciência social, o que torna fundamental sua base ética.
O presente Projeto Pedagógico, embora possa ser visto como mero
cumprimento de uma exigência do Ministério da Educação, é parte importante do
Plano de Desenvolvimento Institucional da UFMT e do Departamento de Economia.
Assim, subsidiando as ações deste projeto, tem-se conforme UFMT (2006):
Missão da UFMT:
Produzir e socializar conhecimentos, contribuindo com a formação de cidadãos e
profissionais altamente qualificados, atuando como vetor para o desenvolvimento
regional socialmente referenciado.
Visão de Futuro da UFMT:
Tornar-se referência nacional e internacional como instituição multicampi de
qualidade acadêmica, consolidando-se como marco de referência para o
desenvolvimento sustentável da região central da América do Sul, na confluência da
Amazônia, do Cerrado e do Pantanal.
Negócio do Departamento de Economia
Produção e socialização do conhecimento científico, com ênfase na economia de
Mato Grosso.
Missão do Departamento de Economia
Garantir a produção e socialização do conhecimento científico, com ênfase na
economia de Mato Grosso, através do ensino, pesquisa e extensão, objetivando a
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formação de economistas, altamente qualificados e com visão crítica, voltada para a
transformação do ambiente no qual ele se insere.
Visão de Futuro do Departamento de Economia
Ser reconhecido nacional e internacionalmente como uma instituição pública,
democrática e de excelência no ensino, pesquisa e extensão das ciências
econômicas, voltada para o desenvolvimento de Mato Grosso.
Valores do Departamento de Economia
- Ética;
- Pluralidade;
- Eficiência e Eficácia;
- Gestão Democrática e Transparente;
- Articulação com a sociedade;
- Dinamismo.
Nesta perspectiva, apresenta-se o presente Projeto Pedagógico que
norteará

o

curso

de

Graduação

em

Ciências

Econômicas vinculado ao

Departamento de Economia da Faculdade de Administração, Economia e Ciências
Contábeis da Universidade Federal de Mato Grosso.

1. CONCEPÇÃO E OBJETIVOS GERAIS DO CURSO

O Curso de Ciências Econômicas foi instituído e implantado pela Lei
Estadual n. 2413, de 08 de setembro de 1965, com autorização provisória em 22 de
março de 1966 e confirmada pelo Decreto. 72.647 de 17 de agosto de 1971.
A partir de então, o curso passou por diversas reformas, em especial, a
partir de 1995, em consonância com o Parecer do Conselho Federal de Educação n.
375/84, e Resolução N. 11/1984, o curso passou para seriado anual, conforme
Resolução Consepe N. 076, de 14 de agosto de 2000, que alterou a estrutura
curricular e regime do Curso de graduação em Ciências Econômicas, com efeitos
retroativos a 1995. Desta forma, atualmente, o curso possui um mínimo de cinco
anos e máximo de oito anos e uma carga horária de 2.880 (duas mil oitocentos e
oitenta horas) com correspondência ao currículo mínimo e periodização anual1.
Nos últimos quinze anos, ademais, verificaram-se transformações
marcantes da nova ordem mundial, com a formação e dinamização de grandes
blocos econômico-políticos, resultantes do processo de internacionalização do
capital. Esse fato favoreceu o aprofundamento de novo padrão tecnológico, afetando
heterogeneamente os países envolvidos (de capitalismo considerado avançado e os
dos países periféricos), além da identificação de um fenômeno irreversível e com
intensidade

crescente:

a

globalização

dos

mercados

decorrente

da

internacionalização da economia.
Surgem, neste contexto, tópicos como relações internacionais, o mercado
de derivativos e as políticas públicas para o desenvolvimento econômico, não
somente urbano, mas com extensões para os meios rurais, entre os setores, ao
envolver todos os agentes desde a produção, o processamento e a comercialização,
sejam ou não do ou no meio rural, direta ou por meio de corretoras, bancos ou
outros arranjos institucionais, dentro ou fora do estado e do país.

1

A retirada da disciplina Educação Física implica, posteriormente, na redução de 60 (sessenta) horas
do total, perfazendo atualmente 2.820 horas.
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Nesse contexto, ao formar profissionais com os conhecimentos teóricos
(macro

e

microeconômicos),

quantitativos

(matemáticos,

estatísticos

e

econométricos), além dos demais conhecimentos afins que serão discutidos, o
estudante de economia deve, independente de seu nível de formação, graduação ou
pós-graduação, também contribuir, dentre outros resultados, para a realização de
estudos e pesquisas mais precisos e, se for o caso, contendo sugestões de políticas
públicas

direcionadas

ao

alcance

de

determinadas

transformações

sócio-

econômicas e ambientais, compatíveis e consentâneas com as principais
características, dinamismo e contradições correntes da economia mato-grossense e
do seu ambiente externo.
As atividades de graduação em ciências econômicas na UFMT têm se
mostrado fundamentais para o estado de Mato Grosso. Os cursos das faculdades
privadas têm dificuldades em conseguir um quadro docente que satisfaça às
exigências do INEP/MEC e a UFMT se apresenta como uma instituição que caminha
fortalecendo a área de economia. O Departamento de Economia está reformulando
as estruturas curriculares dos cursos de Ciências Econômicas, turma noturna e
turma diurna, em consonância com os avanços recentes da cidade, do estado e
mesmo em sintonia com as alterações no ensino de graduação em economia,
discutidas nas reuniões da Associação Nacional dos Coordenadores de Graduação
em Economia (ANGE).
Assim exposto, busca-se uma flexibilidade curricular tal que permitirá
maior atratividade para um curso mais rápido, mais moderno e com ementas
atualizadas em conformidade com os cursos dos grandes centros de referência do
país, sem perder as especificidades regionais e consolidando o ensino de economia
no estado. A formação prevê um economista com amplitude em sua formação, de
modo a atender aqueles que precisam de uma formação mais eclética ante um
mercado dinâmico em termos de oferta de vagas de trabalho para economistas.
Como exposto anteriormente, a realidade econômica do estado e do país,
levam à necessidade de profissionais com perfis específicos para atuarem em
empresas ou setores públicos, no planejamento para o desenvolvimento, ou em
relações com países vizinhos, ou mesmo com estados vizinhos uma vez que se tem
uma economia sistêmica e globalizada, não mais isolada, e que também permita dar
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fluidez nas negociações de produtos, sejam primários, processados ou mesmo
serviços, via corretoras, bancos ou financeiras, ou seja, a formação do chamado
mercado de derivativos (aqui se incluindo contratos futuros, contratos de opções,
contratos de câmbio, e outros que vêm surgindo como os contratos de carbono,
recentemente). Tal formação está em sintonia com os programas de pós-graduação
em mestrado e mesmo os programas lato sensu existentes.
O curso não pode perder de foco que se situa no centro geodésico da
América do Sul e o estado de Mato Grosso faz divisa com a Bolívia, possui uma
economia com grande relação comercial com o exterior, e ainda, necessita um
aprofundamento das questões sociais como as relacionadas à inclusão social, às
comunidades indígenas, quilombolas e assentamentos rurais. A análise das
disparidades regionais torna-se fundamental em um estado de grandes distâncias
entre seus municípios e assim, o curso exerce importante função na formação do
profissional enquanto um ser econômico, político e conhecedor das questões
sociais, dentro dos princípios básicos de formação, previstos nas diretrizes
curriculares.
O curso de Ciências Econômicas é, ainda, o único curso federal do Estado
de Mato Grosso habilitado pelo Ministério da Educação e Desporto, para o exercício
da formação de profissionais nesta área. Existe apenas outro curso público nesta
área, o recém estabelecido curso da Universidade Estadual de Mato Grosso
(UNEMAT) em Sinop.
O estado de Mato Grosso, que se privilegia pela sua localização
geográfica, constituído por três singulares ecossistemas - pantanal, cerrado e
Amazônia – tem se apresentado como um grande laboratório para os pesquisadores
do curso. Ciente do significativo papel a ser desempenhado nesta região, o curso
em sintonia com a Universidade Federal de Mato Grosso, tem procurado dar ênfase
ao estudo regional, sem perder de vista o enfoque nacional e mundial. Hoje, o curso
de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Mato Grosso destaca a busca
de propostas voltadas à conquista do desenvolvimento sócio-econômico.
O Curso de Ciências Econômicas, dentro do princípio da indissociabilidade
do ensino, pesquisa e extensão, está voltado ao estímulo da criatividade e do
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espírito crítico, com o propósito de formação de profissionais que contribuam com o
desenvolvimento sócio-econômico regional; sem perder de vista o dinamismo
dialético local-global da realidade geopolítica, na qual o ser humano e os recursos
ambientais devem viver e interagir em harmonia.
Espera-se, conforme Art. 4º da Resolução MEC/CNE/CES Nº 7, de 29 de
março de 2006, um formando com as seguintes competências e habilidades:
a)
b)
c)
d)

Desenvolver raciocínios logicamente consistentes;
Ler e compreender textos econômicos;
Elaborar pareceres, relatórios, trabalhos e textos na área econômica;
Utilizar adequadamente conceitos teóricos fundamentais da ciência
econômica;
e) Utilizar o instrumental econômico para analisar situações históricas concretas;
f) Utilizar formulações matemáticas e estatísticas na análise dos fenômenos
socioeconômicos; e
g) Diferenciar correntes teóricas a partir de distintas políticas econômicas.

2. CONDIÇÕES OBJETIVAS DE OFERTA E A VOCAÇÃO DO
CURSO
Neste capítulo, busca-se evidenciar as condições de oferta do curso,
envolvendo aspectos humanos e recursos físicos. Para tanto, faz-se necessário
salientar que o curso de ciências econômicas é vinculado ao Departamento de
Economia, que por sua vez é parte da Faculdade de Administração, Economia e
Ciências Contábeis da Universidade Federal de Mato Grosso. Assim sendo, alguns
recursos são de uso compartilhado entre os membros da Faculdade. Ainda
vinculado à Faculdade, mas em estreita relação com o curso de Ciências
Econômicas, está o Núcleo de Pesquisas Econômicas e Sociais (NUPES), e desta
forma, faz-se menção ao mesmo em várias oportunidades ao longo do texto.

2.1 Recursos Humanos Existentes
O

Departamento

de

Economia

(DE)

somado

ao

Mestrado

em

Agronegócios e Desenvolvimento Regional e no Núcleo de Pesquisas Econômicas e
Sociais contam hoje com a participação de 22 docentes efetivos, dos quais 11
doutores com dedicação exclusiva. Tais professores atendem ao curso de Ciências
Econômicas e também outros cursos da UFMT. Existem, ainda, professores de
outros departamentos que atendem a algumas disciplinas do curso de Ciências
Econômicas.
Em termos de servidores técnico-administrativos, o DE somado ao
Mestrado em Agronegócios e Desenvolvimento Regional (MADER) e ao NUPES,
contam-se seis servidores em regime de 40 horas, três lotados no DE e três no
Mestrado. Estes servidores atendem aos serviços relativos ao Departamento, ao
Mestrado, à Coordenação de graduação e ao Centro de documentação do MADER.
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Corpo Docente Efetivo do Departamento de Economia
Professor
1. Adriano Marcos R. Figueiredo
2. Antônio Humberto de Oliveira
3. Antônio Ernani Calhao
4. Antônio César Santos
5. Arturo Alejandro Zavala Zavala
6. Benedito Dias Pereira
7. Carlos Alberto Castro
8. Carlos Magno Mendes
9. Dirceu Grasel
10. Fernando Tadeu de Miranda Borges
11. Gerson Rodrigues da Silva
12. Guilherme Frederico de Moura Müller
13. Hermília Maria Latorraca Figueiredo Ferreira
14. João Eduardo de Resende
15. José Antônio da Silva
16. José Manuel de Carvalho Marta
17. Marcos Gattass Pessoa
18. Rosângela Saldanha Pereira
19. Sandra Cristina de Moura Bonjour
20. Silvano Pohl Moreira de Castilho
21. Valmir Parreira de Matos
22. Wilson Fernandes de Oliveira

Titulação Departamento
Doutor
Economia
Especialista
Economia
Mestre
Economia
Doutor
Economia
Doutor
Economia
Doutor
Economia
Mestre
Economia
Doutor
Economia
Doutor
Economia
Doutor
Economia
Mestre
Economia
Mestre
Economia
Mestre
Economia
Especialista
Economia
Mestre
Economia
Doutor
Economia
Mestre
Economia
Doutora
Economia
Doutora
Economia
Doutor
Economia
Mestre
Economia
Graduado
Economia

Docentes por Titulação e Regime de Trabalho no Curso (docentes efetivos)
Titulação
Pós-Doutorado
Doutorado
Mestrado
Especialização
Graduação
Total
%

Regime De Trabalho Em Horas / Semana
40H OU DE 20 A 39 H
10 A 19 H
ATÉ 10 H
11
07
01
02
01
21
01
95
5
-

Docentes por Titulação e Tempo de Serviço na UFMT (docentes efetivos)
Titulação
Pós-Doutorado
Doutorado
Mestrado
Especialização
Graduação
Total
%

ATÉ 2
01
01
5

Tempo de Serviços em Anos
DE 2 A 5
DE 5 A 10
MAIS DE 10
01
01
08
08
02
01
01
01
19
5
5
85
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Docentes Afastados para Qualificação
Titulação
Pós-Doutorado
Doutorado
Mestrado
Especialização
Graduação
Total
%

Especialização
-

Titulação Pretendida
Mestrado
Doutorado
01
01
100

Pós-Doutorado
-

Corpo Técnico Administrativo
Servidor
Amaury Saturnino da Silva
Célia Maria Moreira
João Santana
Maria Enildes A Leite Cândido
Ricardo Realino
Virginia Catarina Carvalho

Titulação
Especialista
Especialista
Graduado
Mestre
Graduado
Graduação

Nível
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior

Lotação
ECO/MADER
ECO/ DEPTO
ECO/DEPTO
ECO/MADER
ECO/MADER
ECO/DEPTO

Técnicos por Titulação e Regime de Trabalho
Titulação
Doutorado
Mestrado
Especialização
Graduação
Total
%

Regime De Trabalho Em Horas/Semana
40H OU DE 20 A 39 H
10 A 19 H
ATÉ 10 H
01
02
03
06
100
-

Técnicos por Titulação e Tempo de Serviço Na UFMT
Titulação
Pós-Doutorado
Doutorado
Mestrado
Especialização
Graduação
Total
%

ATÉ 2
-

Tempo De Serviços Em Anos
DE 2 A 5
DE 5 A 10
MAIS DE 10
01
02
03
06
100

2.2 Recursos Físicos Existentes
A administração do Departamento de Economia conta hoje com uma sala
para coordenação de graduação, uma sala para secretaria recepção de processos e
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atendimento geral, e uma sala para a chefia de departamento e reuniões de
colegiado, perfazendo estes ambientes uma área total de 59,5 m2.
Utilizam-se seis (06) salas de aula para os cursos diurno e noturno, quatro
delas com capacidade para 40 alunos cada (área de 8,75 m2 cada) e duas para até
60 alunos cada (área de 58,4 m2 cada). O Centro Acadêmico de Economia ocupa
outras duas salas (área total de 38,5 m2).
O DE utiliza o Laboratório de Computação da FAECC, com 20
computadores em conjunto aos demais cursos de graduação da Faculdade
(Administração e Ciências Contábeis).
O Mestrado em Agronegócios e Desenvolvimento Regional utiliza as salas
do anexo da pós-graduação da FAECC, cada uma com capacidade de até 60
pessoas sentadas, em cronograma de utilização em conjunto com os cursos de
especialização da FAECC. Existe ainda, no anexo da pós-graduação, um Auditório
com capacidade para até 350 pessoas sentadas, com divisórias removíveis as quais
permitem a criação de três salas de 60 pessoas conforme a necessidade. No mesmo
bloco anexo, existe ainda um laboratório de informática para os estudantes da pósgraduação da FAECC, para uso exclusivo destes estudantes da pós-graduação
stricto sensu e lato sensu, assim como uma sala para a secretaria e coordenação do
Mestrado em Agronegócios e Desenvolvimento Regional.
As salas dos professores do Departamento de Economia estão
descentralizadas, ocupando cinco salas no mesmo corredor da Faculdade de Direito
(área total de 90,0 m2); outras duas salas ao lado do Centro Acadêmico (área total
de 38,5 m2); e, duas salas do bloco B do antigo CCHS (área total de 38,5 m2).
Portanto, são cerca de nove salas ocupadas atualmente por 14 docentes em
dedicação exclusiva e cinco alunos estagiários e de iniciação científica. Nestas salas
também estão os professores e estagiários do curso de ‘MBA em Gestão de
Negócios em Desenvolvimento Regional Sustentável’, contando 400 alunos em
ensino à distância, em nível de especialização lato sensu.
Os equipamentos atualmente utilizados contam vinte e um (21)
computadores de uso dos professores, da secretaria do departamento e com
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estudantes estagiários e/ou de Iniciação Científica, fora os equipamentos dos
laboratórios de computação acima citados. A rede de acesso à Internet está
presente em todas as salas (exceto salas de aulas), com páginas eletrônicas do DE,
do NUPES e do Mestrado em Agronegócios e Desenvolvimento Regional, todas
baseadas no CPD/PROAD/UFMT.
O DE conta com quatro equipamentos retro-projetores utilizados na
graduação. Possui um televisor com vídeo cassete e ainda um projetor multimídia. O
MADER possui ainda outros dois equipamentos projetores multimídias com uso
compartilhado com a graduação. Em termos de mobiliário, os docentes possuem
mesas e cadeiras para suas atividades, as salas de aulas estão equipadas com
cadeiras para a atual oferta de vagas e os materiais de consumo são providos pela
UFMT via FAECC.
O mestrado possui um Centro de Documentação (com área de 19,25 m2)
com cerca de 3000 títulos que busca viabilizar as atividades de pesquisa
bibliográfica e estudo. Há ainda a biblioteca central da UFMT, com cerca de 3060
títulos na área de economia, de uso compartilhado com toda a universidade.
Computadores a disposição
21 computadores para uso dos docentes, serviços administrativos e pesquisas

Recursos Audiovisuais
04 retroprojetores (Departamento); 01 data show (graduação); 02 data shows (mestrado); 01
vídeo cassete (FAECC); 01 Televisor (Departamento)

Espaço Físico
06 salas de aula; 01 p/ Coordenação de Curso; 01 p/ Departamento; 09 p/ professores; 01 p/
Secretaria; 01 Auditório (compartilhado); 04 WC p/ alunos da graduação (compartilhado); 02
WC para administração do curso; 02 p/ pós-graduação (compartilhado); 01 saguão; 01 sala de
estudos (mestrado).

Laboratório
Nome: Laboratório de Processamento de Dados – LPD – FAECC (compartilhado com demais
cursos)
Área de Conhecimento: processamento de dados; matemática financeira; cálculo, estatística e
econometria
Capacidade (No. de Alunos): 40 alunos
Turno de Funcionamento: três turnos
Equipamentos: 20 microcomputadores

Centro de Documentação - Biblioteca Setorial
Cerca de 3000 volumes.

Biblioteca Central
Cerca de 3060 títulos apenas na classificação biblioteconômica 33 (compartilhada).

3. DISCIPLINAS, CONTEÚDOS E EMENTAS.
A reforma do projeto pedagógico, como mencionado anteriormente, busca
direcionar o curso respeitando os princípios básicos:
I - comprometimento com o estudo da realidade brasileira, sem
prejuízo de uma sólida formação teórica, histórica e instrumental;
II - pluralismo metodológico, em coerência com o caráter plural
das ciências econômicas formadas por correntes de pensamento
e paradigmas diversos;
III - ênfase nas inter-relações dos fenômenos econômicos com o
todo social em que se insere; e
IV - ênfase na formação de atitudes, do senso ético para o
exercício profissional e para a responsabilidade social,
indispensável ao exercício futuro da profissão (MEC, 2006).
Buscou-se estabelecer um conteúdo curricular acompanhando os
resultados das discussões em Congressos das Entidades Acadêmicas e
consolidados em documento conjunto da Associação Nacional dos Cursos de
Graduação em Economia (ANGE), da Associação Nacional dos Cursos de Pósgraduação em Economia (ANPEC), do Conselho Federal de Economia (COFECON),
Federação Nacional dos Economistas (FENECON), da Ordem dos Economistas do
Brasil (OEB) e da Sociedade Brasileira de Economia Política (SEP) (ANGE, 2006).
As discussões do Departamento de Economia da UFMT, no âmbito do
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), indicaram para uma formação em três
áreas de concentração: economia do setor público, economia aplicada e relações
internacionais. A formação em áreas permitirá maior atratividade e também se
considerando um curso mais rápido, ao sugerir uma estrutura de oito semestres
(portanto, mínimo de quatro anos), mais moderno e com ementas atualizadas em
conformidade com os cursos dos grandes centros de referência do país, sem perder
as especificidades regionais e consolidando o ensino de economia no estado. A
formação prevê um economista com amplitude em sua formação, de modo a atender
aqueles que precisam de uma formação mais eclética ante um mercado dinâmico
em termos de oferta de vagas de trabalho para economistas.
Tal formação mais eclética é prevista nas Diretrizes Curriculares
aprovadas em 2006, quando autoriza até 50% da carga horária total do curso para
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escolha dos economistas e instituições acadêmicas, com a possibilidade de
“especializações e experiências definidas pelas próprias entidades e instituições, em
complemento à formação do aluno” (ANGE, 2006, p. 7), compondo a carga horária
do curso. Desta forma, tem-se o conteúdo curricular proposto neste projeto
pedagógico, dividido em:
I - Conteúdos de Formação Geral:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Introdução à Economia
Métodos Quantitativos em Economia I
Introdução à Filosofia
Economia e Ética
Introdução às Ciências Sociais e Sociologia
Estatística Econômica I
Ciência Política
Noções de Administração I
Contabilidade e Análise de Balanços
Noções de Direito I

II – Conteúdos de Formação Teórico-Quantitativa
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Métodos Quantitativos em Economia II
Estatística Econômica II
Econometria Básica
Contabilidade Social
Macroeconomia I
Macroeconomia II
Macroeconomia III
Microeconomia I
Microeconomia II
Microeconomia III
Economia Política I
Economia do Setor Público
Economia Monetária
Economia Internacional
Política e Planejamento Econômico
Desenvolvimento Socioeconômico

III – Conteúdos de Formação Histórica
27.
28.
29.
30.
31.

Evolução do Pensamento Econômico
História Econômica Geral
Formação Econômica do Brasil
Economia Brasileira I
Economia Brasileira II

16

IV – Conteúdos Teórico-Práticos
Disciplinas teórico-práticas
32. Economia Regional e Urbana
33. Elaboração e Análise de Projetos
34. Desenvolvimento Sustentável
35. Economia de Mato Grosso
Trabalho de Curso - Monografia
36. Metodologia e Técnicas de Pesquisa em Economia
37. Monografia I
38. Monografia II
39. Monografia III
V – Carga Horária de Escolha
V.1 – Atividades Complementares
V.2 – Disciplinas de Escolha
40. Análise da Política Externa Brasileira
41. Antropologia econômica
42. Auditoria e Perícia Econômico-Financeira
43. Conjuntura Econômica
44. Contabilidade e Orçamento Públicos
45. Demografia Econômica
46. Direito Internacional
47. Econometria Avançada
48. Econometria Intermediária
49. Economia Agrícola I
50. Economia Agrícola II
51. Economia Brasileira III
52. Economia da Energia
53. Economia do Trabalho
54. Economia dos Transportes
55. Economia e Finanças das Empresas
56. Economia e Tecnologia
57. Economia Industrial
58. Economia Institucional
59. Economia Política II
60. Geografia Econômica
61. História das Relações Internacionais
62. Matemática Financeira
63. Mercados Financeiros e de Capitais
64. Noções de Administração II
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65. Noções de Direito II
66. Pesquisa Operacional
67. Planejamento Estratégico
68. Política Internacional
69. Políticas Agroindustriais
70. Políticas Públicas I
71. Políticas Públicas II
72. Relações Internacionais I
73. Relações Internacionais II
74. Relações Internacionais III
Conforme sugestão da ANGE (2006:12) com relação ao Conteúdo de
Formação Geral:
À exceção de Introdução à Economia, de Matemática e de
Estatística Básicas, debates em Congressos das entidades não
recomendam que as outras disciplinas adjacentes sejam
alocadas no início do curso. A idéia é que o primeiro ano deva
privilegiar

as

disciplinas

específicas

dos

economistas,

promovendo um “choque de economia” logo de início.
O Conteúdo de Formação Teórico-quantitativa tem por finalidade propiciar
o “pluralismo metodológico”, permitindo análises sob pontos de vista diversificados,
independentemente dos modismos e de práticas ideológicas que impeçam a
diversificação da forma de pensar. Deve contemplar pontos de vista liberais,
neoliberais, neoclássicos, keynesianos, marxistas dentre outros. Também envolve
disciplinas instrumentais como Estatística Econômica em nível mais aprofundado e a
Econometria.
Os conteúdos de Formação Histórica buscam uma formação que permita
ao formando “não apenas entender o passado, mas compreender melhor o próprio
presente, evitar erros e enriquecer sua interpretação sobre a realidade” (ANGE,
2006:14).
O conteúdo Teórico-prático está relacionado ao trabalho de curso - a
monografia individual obrigatória – e as atividades complementares os quais serão
detalhados nos capítulos 10 e 11. Entretanto, pode-se introduzir o assunto
esclarecendo que a monografia permite ao aluno que reúna o conjunto de
conhecimentos adquiridos num estudo concreto da realidade econômica escolhida
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pelo aluno. Já as atividades complementares envolvem práticas e estudos os quais
podem ou não estar diretamente ligados aos conteúdos obrigatórios do curso.
Envolvem várias atividades que podem ser até mesmo estímulo para participação
em pesquisas, projetos de extensão entre outros detalhados no capítulo 11.
Desta forma, apresenta-se o quadro com o conteúdo curricular proposto e
carga horária das disciplinas.
CONTEÚDO CURRICULAR
A – CURRÍCULO OBRIGATÓRIO
DISCRIMINAÇÃO DAS MATÉRIAS

CARGA HORÁRIA
SEMESTRAL

CARGA HORÁRIA
SEMANAL

I - CONTEÚDOS DE FORMAÇÃO GERAL
1. Introdução à Economia
2. Métodos Quantitativos em Economia I
3. Introdução à Filosofia
4. Economia e Ética
5. Introdução às Ciências Sociais e
Sociologia
6. Estatística Econômica I
7. Ciência Política
8. Noções de Administração I
9. Contabilidade e Análise de Balanços
10. Noções de Direito I

576
72
72
36
36
72

4
4
2
2
4

72
72
36
72
36

4
4
2
4
2

II – CONTEÚDOS DE FORMAÇÃO
TEÓRICO-QUANTITATIVA
11. Métodos Quantitativos em Economia II
12. Estatística Econômica II
13. Econometria Básica
14. Contabilidade Social
15. Macroeconomia I
16. Macroeconomia II
17. Macroeconomia III
18. Microeconomia I
19. Microeconomia II
20. Microeconomia III
21. Economia Política I
22. Economia do Setor Público
23. Economia Monetária
24. Economia Internacional
25. Política e Planejamento Econômico
26. Desenvolvimento Socioeconômico

1080

III – CONTEÚDOS DE FORMAÇÃO
HISTÓRICA
27. Evolução do Pensamento Econômico
28. História Econômica Geral

360

72
72
72
72
72
72
36
72
72
36
72
72
72
72
72
72

72
72

4
4
4
4
4
4
2
4
4
2
4
4
4
4
4
4

4
4
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29. Formação Econômica do Brasil
30. Economia Brasileira I
31. Economia Brasileira II
IV – CONTEÚDOS TEÓRICO-PRÁTICOS
IV.1 – DISCIPLINAS TEÓRICO-PRÁTICAS
32. Economia Regional e Urbana
33. Elaboração e Análise de Projetos
34. Desenvolvimento Sustentável
35. Economia de Mato Grosso
IV.2 – TRABALHO DE CURSO
36. Metodologia e Técnicas de Pesquisa em
Economia
37. Monografia I
38. Monografia II
39. Monografia III
SUBTOTAL A

72
72
72

216
36
72
72
36
324
72
72
72
108

4
4
4

2
4
4
2
4
4
4
6

2556

B – CURRÍCULO FLEXÍVEL – mínimo de 444 HORAS
DISCRIMINAÇÃO DAS MATÉRIAS
IV.3 – ATIVIDADES COMPLEMENTARES*
V – CARGA HORÁRIA DE ESCOLHA
DISCIPLINAS DE ESCOLHA
40. Analise da Política Externa Brasileira
41. Antropologia Econômica
42. Auditoria e Perícia EconômicoFinanceira
43. Conjuntura Econômica
44. Contabilidade e Orçamento Públicos
45. Demografia Econômica
46. Direito Internacional
47. Econometria Avançada
48. Econometria Intermediária
49. Economia Agrícola I
50. Economia Agrícola II
51. Economia Brasileira III
52. Economia da Energia
53. Economia do Trabalho
54. Economia dos Transportes
55. Economia e Finanças das Empresas
56. Economia e Tecnologia
57. Economia Industrial
58. Economia Institucional
59. Economia Política II
60. Geografia Econômica
61. História das Relações Internacionais
62. Matemática Financeira
63. Mercados Financeiros e de Capitais
64. Noções de Administração II
65. Noções de Direito II
66. Pesquisa Operacional

CARGA HORÁRIA
SEMESTRAL
de 120 a 300

CARGA HORÁRIA
SEMANAL

444
de 144 a 324
36
36
72

2
2
4

36
72
36
72
72
72
36
36
36
36
36
36
36
36
72
36
72
36
72
36
72
36
36
72

2
4
2
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
4
2
4
2
4
2
2
4

20

67. Planejamento Estratégico
36
68. Política Internacional
36
69. Políticas Agroindustriais
36
70. Políticas Públicas I
72
71. Políticas Públicas II
36
72. Relações Internacionais I
72
73. Relações Internacionais II
72
74. Relações Internacionais III
36
*Observar que nas diretrizes curriculares o item IV.3 é conteúdo teórico-prático,
horária flexível em termos do número de horas que podem ser cumpridas.
TOTAL DO CURRÍCULO OBRIGATÓRIO
576 + 1080 + 360 + 216 + 324
TOTAL DO CURRÍCULO PLENO

2
2
2
4
2
4
4
2
mas que tem carga

2556
3000

2556 + 444

A seguir, apresenta-se a estrutura curricular dividida em oito
semestres, com respectivas disciplinas e ementas.

Estrutura Curricular do Curso de Graduação em Ciências Econômicas 2008 – 200 dias letivos por ano –18 semanas de 6 dias /semestre
PRIMEIRO ANO
PRIMEIRO
SEGUNDO
SEMESTRE
SEMESTRE
14
15
CONTABILIDADE
MACROSOCIAL
ECONOMIA I
72(4)
72(4)

SEGUNDO ANO
TERCEIRO
QUARTO
SEMESTRE
SEMESTRE
16
17
MACROMACROECONOMIA II
ECONOMIA III
72(4)
36(2)

1
INTRODUÇÃO À
ECONOMIA
72(4)

18
MICROECONOMIA I
72(4)

19
MICROECONOMIA II
72(4)

20
MICROECONOMIA III
36(2)

2
MÉTODOS
QUANTITATIVOS
EM ECONOMIA I
72(4)
27
EVOLUÇÃO DO
PENSAMENTO
ECONÔMICO
72(4)
3
INTRODUÇÃO À
FILOSOFIA
36(2)

11
MÉTODOS
QUANTITATIVOS
EM ECONOMIA II
72(4)
28
HISTÓRIA
ECONÔMICA
GERAL
72(4)
2
INTRODUCAO A
CIÊNCIAS
SOCIAIS E
SOCIOLOGIA
72(4)

6
ESTATÍSTICA
ECONÔMICA I
72(4)

12
ESTATÍSTICA
ECONÔMICA II
72(4)

29
FORMAÇÃO
ECONÔMICA DO
BRASIL
72(4)
21
ECONOMIA
POLITICA I
72(4)

23
ECONOMIA
MONETÁRIA
72(4)

4
ECONOMIA E
ÉTICA
36(2)

36
METODOLOGIA
E TÉCNICAS DE
PESQUISAS EM
ECONOMIA
72(4)
7
CIÊNCIA
POLÍTICA
72(4)

360
360
360
360
I - Formação Geral – 576h; II - Formação Teórico-Quantitativa – 1080h; III –
Formação Histórica – 360h; IV – Conteúdos Teórico-Práticos – (Disciplinas –
216h; Trabalho de Curso – 324h); V – Carga Horária de Escolha (Disciplinas
mais atividades complementares) – 444h

TERCEIRO ANO
QUARTO ANO
QUINTO
SEXTO
SÉTIMO
OITAVO
SEMESTRE
SEMESTRE
SEMESTRE
SEMESTRE
24
26
10
39
ECONOMIA
DESENVOLVINOÇÕES
MONOGRAFIA III
INTERNACIONAL MENTO SÓCIODE DIREITO I
108(6)P
72(4)
ECONÔMICO
36(2)
72(4)
22
8
38
ECONOMIA DO
NOÇÕES DE
MONOGRAFIA II DISCIPLINAS DE
SETOR PÚBLICO ADMINISTRAÇÃO
ESCOLHA
72(4)P
72(4)
I
252 (14)
36(2)
13
9
33
ECONOMETRIA CONTABILIDADE ELABORAÇÃO E
BÁSICA
E ANÁLISE DE
ANÁLISE DE
72(4)
BALANÇOS
PROJETOS
72(4)
72(4)
30
31
34
ECON. BRASIECON. BRASIDESENVOLVILEIRA I
LEIRA II
MENTO
72(4)
72(4)
SUSTENTÁVEL
72(4)
25
37
35
POLITICA E
MONOGRAFIA I
ECONOMIA DE
PLANEJAMENTO
72(4)T
MATO GROSSO
ECONOMICO
36(2)
72(4)
32
ECONOMIA
REGIONAL E
URBANA
36(2)

DISCIPLINAS DE
ESCOLHA
72 (4)

360
360
Total do Currículo Pleno: 3000 h
Monografia: 252h
Atividades Complementares – 120h a 300h
Disciplinas de escolha – 144h a 324h

360

360
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DISCIPLINAS E EMENTAS2
Disciplinas obrigatórias (em ordem alfabética)
1. INTRODUÇÃO À ECONOMIA 72h(4) - Noções básicas e conceitos fundamentais.
Economia, Teoria Econômica e Ideologia.

O Funcionalismo da Economia e a

Atividade Econômica. A formação e repartição do produto e da renda na economia
capitalista.

Mercados e suas estruturas. Sistemas econômicos.

Noções de

Economia Internacional. A moeda. O setor Público. A dívida pública. O crescimento
e o desenvolvimento econômico.
2. MÉTODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA I 72h(4) – A natureza da
Economia Matemática. Modelos econômicos. Conjuntos. Funções e Gráficos.
Análise de equilíbrio em economia: modelo linear e não-linear de equilíbrio de
mercado. Matrizes e determinantes: operações matriciais. Sistemas de Equações
Lineares: solução matricial. Regra de Cramer. Aplicação aos modelos de renda
nacional. Aplicação aos modelos insumo-produtos. Derivadas de funções: conceito,
regras e diferencial. Diferencial parcial. Elasticidade ponto. Diferencial total.
Derivadas de matrizes.
3. INTRODUÇÃO À FILOSOFIA 36h(2) - Definição de Filosofia: a origem do termo e
nascimento da Ciência: História da Filosofia: a evolução do conhecimento mítico
para o conhecimento científico.

Demarcação do Objeto da Filosofia e sua

localização no campo das Ciências Humanas e Ciências Naturais. O problema da
fundamentação nas Ciências Humanas e nas Ciências Naturais.
4. ECONOMIA E ÉTICA 36h(2) - A ética: sua fundamentação filosófica, social e
econômica.

A ética, a economia e a conduta moral.

Bases morais para o

desenvolvimento. A ética imposta no trabalho e ao capital nos diferentes modos de
produção. A ética na recomendação de política econômica e a responsabilidade
social. Endividamento excessivo e a dimensão moral. O economista e os desafios
tecnológicos e ecológicos.

2

Código de ética do economista: normatização da

DISCIPLINA Carga Horária Semestral (carga horária semanal).
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profissão.

As funções dos órgãos representativos e fiscalizadores da profissão:

associações; ordens; sindicatos; institutos e conselhos. O mercado de trabalho do
economista.
5. INTRODUCAO ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS E SOCIOLOGIA 72h(4) - Objeto de
Métodos das Ciências Sociais; Positivismo: o princípio das leis; objetividade nas
Ciências Sociais; Positivismo: o princípio das leis; objetividade nas Ciências Sociais.
Funcionalismo: Método de observação dos fatos sociais; Materialismo históricodialético. Idealismo. A Sociologia no âmbito da ciência. Os principais paradigmas
da sociologia: a perspectiva institucionalista da sociedade sob a ótica da ordem e do
progresso social, a compreensão da sociedade à luz das lutas de classes.
6. ESTATÍSTICA ECONÔMICA I 72h(4) – Números Índices. Índices de Preços: IPC,
INCC, IGP-M, IGP-DI, IPCA, IPR, IPP. Deflação: valores nominais x valores reais.
Intervalos de classes. Estatísticas Descritivas com e sem intervalos de classes.
Distribuição de freqüência. Amostragem. Índices de Concentração na Análise
Econômica: Gini, Theil, CR4, CR8, IHH.
7. CIÊNCIA POLÍTICA 72h(4) - Epistemologia da Ciência Política. O poder. O
Estado. O governo. A ação política e os grupos de interesses. O pensamento
político. A economia e a política. As relações internacionais.
8. NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO I 36h(2) – Conceitos em Administração e
antecedentes. As funções do administrador. Relações humanas em Administração.
Teoria da organização. Departamentalização. Administração por objetivos. Teoria
geral dos sistemas abertos: abordagem ao estudo das organizações e conceito de
sistemas. Dimensão horizontal da estrutura organizacional. Dimensão vertical das
organizações. Planejamento e inovações nas organizações.
9. CONTABILIDADE E ANÁLISE DE BALANÇOS 72h(4) - Patrimônio, escrituração
contábil, registro contábil, livros de escrituração, variação do patrimônio líquido, fatos
contábeis, inventário de estoques, operações com mercadorias, problemas
contábeis diversos e demonstrações financeiras, segundo a lei 6.404/76. Estrutura
de balanços. Análise horizontal e vertical, análise financeira, estática. Quociente de
atividades. Análise de rentabilidade. Estrutura e análise das demonstrações das
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origens e aplicações de recursos. “Leverage” operacional e financeira. Os Balanços
e seus efeitos na Bolsa de Valores.
10. NOÇÕES DE DIREITO I 36h(2) – Objeto do direito. Instituições Jurídicas.
Constituição e análise econômica. Direito constitucional. Direito público e privado.
Direito da propriedade e a análise econômica. Direito civil. Contratos. Função social
do contrato. Direito comercial e tributário. Regulação e mercado.
11. MÉTODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA II 72h(4) - Otimização simples e
otimização condicionada. Derivadas de ordens altas. Séries de Taylor. Funções
logarítmicas e exponenciais. Taxas de crescimento. Condições de Concavidade e
convexidade. Multiplicadores de Lagrange. Hessianos. Combinação de insumos de
custo mínimo. Função produção CES. Função Cobb-Douglas. Condições de KuhnTucker. Aplicações da dualidade com a identidade de Roy e lema de Shepard.
Economia dinâmica e cálculo integral. Aplicação: Modelo de crescimento de Domar.
Equações diferenciais. Aplicação: Modelo de crescimento de Solow. Equações de
diferenças. Aplicação para inflação.
12. ESTATÍSTICA ECONÔMICA II 72h(4) - Noções de probabilidade. Testes de
hipóteses paramétricos. Comparação estatística entre variáveis. Intervalo de
confiança. Coeficiente de Correlação, correlação parcial e regressão simples.
Variáveis especiais: Variáveis binárias ou qualitativas; Variável tendência; Média
móvel. Estimação da Taxa Geométrica de Crescimento.
13. ECONOMETRIA BÁSICA 72h(4) - Análise de regressão linear múltipla: o
modelo de regressão; pressupostos; estimação de parâmetros; coeficientes de
determinação múltipla; teste de hipóteses; variáveis “dummy” e tendência. Testes de
especificação. Correção para os problemas de análise de regressão; forma
funcional;

escolha

de

variáveis;

multicolinearidade;

autocorrelação;

heterocedasticidade; variáveis defasadas. Co-requisito: ESTATÍSTICA ECONÔMICA
II.
14. CONTABILIDADE SOCIAL 72h(4) - Definições e desenvolvimento conceitual da
contabilidade social.

Comparações intemporais de agregados.

Indicadores da

Economia Brasileira a partir dos custos sociais. Estrutura contábil de balanços de
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pagamentos.

Os modelos de insumo-produto.

Sistema de fluxos financeiros.

Indicadores da economia regional. Matriz de Contabilidade Social. Aplicações para
Mato Grosso.
15. MACROECONOMIA I 72h(4) - Economia de Keynes: demanda efetiva, emprego
e renda em Keynes. A lei de Say e o princípio da demanda efetiva. A propensão a
consumir, o multiplicador e a renda. A determinação do investimento, preferência
pela liquidez, gasto público e setor externo. A síntese da economia Keynesiana: a
interpretação neoclássica IS-LM. Alternativas ao modelo IS/LM: IS/Mercado de
ações e IS/Regra de política monetária. Política Fiscal e Monetária. A demanda
agregada na economia aberta. A renda e o comércio internacional. Regimes
cambiais, mobilidade de capital e política monetária. Política cambial de ajustamento
da balança comercial. O modelo Mundell-Fleming. A curva BP - Balanços de
pagamentos. O modelo IS-LM-BP. A oferta agregada. Oferta de Lucas. Curva de
Phillips e inflação. Política anti-inflacionária. Regras de política monetária e meta
inflacionária. Incerteza e Expectativas inflacionárias.
16. MACROECONOMIA II 72h(4) - Restrição orçamentária intertemporal: consumo,
investimento, conta corrente e taxa real de câmbio. Dívida externa. Modelo
macroeconômico com restrição orçamentária do governo. Política fiscal. Dinâmica e
financiamento da dívida. Seignorage. Equivalência Ricardiana. Mercado financeiro
com mais do que 2 ativos e crédito. Mecanismos de repercussão da política
monetária: “money view”, credit view” e “balance sheet effect”. Competição
imperfeita e preços. Desemprego e salário. Expectativas racionais. Pré-requisito:
MACROECONOMIA I.
17. MACROECONOMIA III 36h(2) - Economia de Kalecki: demanda efetiva,
determinação dos lucros, distribuição da renda nacional, determinantes do
investimento e o ciclo econômico. Ciclos Reais de Negócios. Choques de oferta.
Resíduo de Solow. Críticas ao modelo. Novos clássicos. Novos Keynesianos.
Rigidez nominal. Pós-Keynesianos. Crescimento Endógeno. Economia Keynesiana
sem a curva LM. Contribuições de Harrod-Domar e Romer. Pré-requisito:
MACROECONOMIA II.
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18. MICROECONOMIA I 72h(4) - A utilidade e a demanda do consumidor.

A

demanda do consumidor e os preços. A função de produção. A produtividade
marginal e a oferta do produtor: fatores de produção; produtividade marginal e leis
de rendimentos. Custos de produção e preços de oferta. O equilíbrio estático dos
mercados em concorrência: o equilíbrio parcial. Participações relativas dos fatores,
concorrência e distribuição: a teoria neoclássica da distribuição em concorrência
pura. Dualidade: Identidade de Roy e lema de Shepard.
19. MICROECONOMIA II 72h(4) - Crítica à Concorrência perfeita. Mercados de
concorrência imperfeita. Efeitos do monopólio sobre a distribuição. Distribuição e
mudança de técnicas. A teoria do bem-estar econômico.

Teoria do Oligopólio:

escolha sob incerteza. A concentração industrial e os custos de produção. Preços e
margens de lucro em condições de oligopólio. Estruturas de mercado oligopolista e
padrões de concorrência: barreiras à entrada de capacidade produtiva excedente.
Estruturas de mercado e o processo de acumulação. Tipologia das estruturas de
mercado. Pré-requisito: MICROECONOMIA I.
20. MICROECONOMIA III 36h(2) – Teoria dos jogos e estratégia competitiva.
Externalidades

e

bens

públicos.

Monopólio

natural

e

Regulação.

Preços

administrados e inflação: o papel do estado. Pré-requisito: MICROECONOMIA II.
21. ECONOMIA POLÍTICA I 72h(4) - A evolução da economia. O progresso de
produção do capital de Marx: Mercadorias, dinheiro e a teoria do valor. O processo
de troca.

Transformação do dinheiro em capital.

A produção de mais-valia.

Transformação da mais-valia em capital. A acumulação primitiva de capital.

A lei

geral da acumulação capitalista.
22. ECONOMIA DO SETOR PÚBLICO 72h(4) – Estados, mercados e economia
pública: as funções do Estado. Ações individuais e coletivas, visando ao bem-estar
social.

Intervenção do governo na economia: eficiência e falhas no sistema de

mercado; políticas econômicas governamentais. Instrumentos e recursos da
economia pública: gastos públicos; classificação e modelos de gastos públicos.
Receitas públicas: classificação e princípios de tributação, incidência, sistemas,
análise do equilíbrio parcial. Política fiscal; análise dos agregados; economia da
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dívida pública; causas, efeitos e análises. O federalismo fiscal, o sistema tributário
nacional. Evolução orçamentária.
23. ECONOMIA MONETÁRIA 72h(4) - Teoria quantitativa da moeda. Taxa de juros:
modelos clássico, Keynesiano e de Hicks. Política monetária. Mercado de capitais.
Ações e fundos. O sistema brasileiro de poupança e empréstimos. Capitalismo
financeiro: nacional e internacional.
internacional.

Taxas de juros, mercado doméstico e

Determinação da taxa de juros. O capitalismo financeiro versus

capitalismo produtivo. Moedas fortes. Capitalismo financeiro versos terceiro mundo.
24. ECONOMIA INTERNACIONAL 72h(4) - Divisão internacional do trabalho; uma
perspectiva histórica.

Comércio internacional: características e conceitos. Teoria

clássica da economia internacional. Teoria do Equilíbrio Internacional; Teorias de
Vantagens Comparativas e Vantagens Absolutas; Teoria Neoclássica: proporção de
fatores; Teoria do Ciclo do produto. Política Macroeconômica Internacional: Sistema
Bretton

Woods;

O

Regionalismo:

Princípios

dos

Blocos

Econômicos;

Multilateralismo, Regionalismo e Comércio Administrado. Acordos Internacionais:
Alguns termos chaves de acordos Internacionais; Acordos Bilaterais; Acordos mais
importantes: ALCA, MERCOSUL, NAFTA, UE, ASEAN, OPEP; Contratos.
Aplicações dos Acordos Internacionais: Alguns exemplos práticos; Os Acordos e o
Brasil; Modelos de análise para economia internacional; Metodologias aplicadas em
economia internacional. Jogos em economia internacional.
25. POLÍTICA E PLANEJAMENTO ECONÔMICO 72h(4) - Estrutura e conjuntura
econômica. Planejamento econômico e social: processo de planejamento; papel do
Estado na economia. Elementos de Economia Institucional. Planejamento no Brasil.
Política econômica monetária, fiscal e de comércio exterior.

Programação

econômica. Modelo econômico global. Modelo de insumo-produto; programação de
investimentos.
26. DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO 72h(4) – Conceitos e medidas de
desenvolvimento.

As teorias do desenvolvimento econômico.

Crescimento e

desenvolvimento. A expansão a longo prazo, capital humano e progresso técnico.
Pesquisa e Desenvolvimento. Instituições. Desenvolvimento e políticas públicas no
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Brasil.

Modelos

de

desenvolvimento

em

alguns

países.

Introdução

ao

desenvolvimento sustentável.
27. EVOLUÇÃO DO PENSAMENTO ECONÔMICO 72h(4) - Economia e ideologia,
mercantilismo. Escolas de pensamento econômico. A escola fisiocrata, a escola
clássica: Adam Smith e David Ricardo. A Revolução Marginalista.

Os

neoricardianos. Os Neoclássicos.
28. HISTÓRIA ECONÔMICA GERAL 72h(4) - O mercado na antiguidade.
Feudalismo, Mercantilismo e a economia colonial. A formação do Estado Moderno. A
Revolução Industrial. As transformações tecnológicas na agricultura e indústria.
Revolução nos transporte e comunicações. Livre cambismo x protecionismo. O
mercado financeiro internacional. Integração da economia internacional sob a Pax
Britannica. A Grande Depressão, 1870-1896. A Segunda Revolução Industrial e a
emergência de novas potências industriais: Alemanha, Estados Unidos e Japão. Os
países “retardatários”. A Primeira Grande Guerra e suas conseqüências econômicas.
A Grande Depressão, 1928-33: Estados Unidos, Europa e o resto do mundo. A
Segunda Grande Guerra, Bretton Woods e a nova ordem econômica internacional. O
Tratado de Roma e a integração européia. Choques do petróleo e juros. Economias
Socialistas. Economia Chinesa. A Globalização. A Revolução da tecnologia de
informação e a nova economia.
29. FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL 72h(4) – A economia colonial brasileira
do século XVI ao XIX. Escravismo. O modo mercantilista-colonialista. Ciclos e
subciclos. Abolição do trabalho escravo. O Brasil República: café, mercado interno,
política comercial, monetária e cambial. Inflação. Política de defesa do café. A era
Vargas e o corporativismo e nacional desenvolvimentismo. A industrialização e a
substituição de importações. A crise de 64; o regime militar e o processo de
redemocratização. Esgotamento da substituição de importações. A crise dos anos
oitenta: crise do Estado, inflação alta e estagnação. Os planos de estabilização.
30. ECONOMIA BRASILEIRA I 72h(4) - A República Velha: café e política
econômica, a industrialização, o Brasil na economia mundial. A crise de 1928-1932.
A política econômica do período até 1937. O golpe de 1937 e a reorientação da
política econômica. A economia e a Segunda Guerra Mundial. O Governo Dutra:
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balanço de pagamentos política cambial, políticas monetária e fiscal. O segundo
Governo Vargas: políticas monetária, fiscal e cambial, crise do balanço de
pagamentos. A política econômica sob Café Filho. A política econômica no Governo
JK.

Programa

de

Metas:

objetivos,

financiamento,

resultados.

Aceleração

inflacionária e deterioração do balanço de pagamentos. Esgotamento de processo
de substituição de importações. Desaceleração do crescimento econômico em 196263 e suas causas. Plano Trienal.
31. ECONOMIA BRASILEIRA II 72h(4) – O PAEG. Reformas institucionais. O
período do "milagre": 1967-73. Controle da inflação. Crescimento versus distribuição
de renda. Economia brasileira após choques do petróleo. O programa de
investimentos do II PND. Inflação e instabilidade financeira após 1980. Crise dos
anos oitenta: crise do Estado, dívida pública e inflação alta. Os planos de
estabilização. A abertura da economia brasileira. O Plano Real: a estabilização com
âncora cambial. O fluxo de capital, regime cambial e política monetária. As reformas
econômicas e as privatizações. A segunda geração de reformas. O Custo Brasil. O
Mercosul e política comercial. Globalização e a inserção do Brasil.
32. ECONOMIA REGIONAL E URBANA 36h(2) - Análise espacial de dados.
Medidas de localização. Dinâmica regional brasileira. Desequilíbrios regionais.
Crescimento e convergência regional. Critérios de regionalização. A organização
espacial e desenvolvimento. Teoria da localização. Pólos de crescimento. Pólos
urbanos. Teoria dos lugares centrais. Teoria da base exportadora e produto
principal. Padrões locacionais. Externalidade e economias de aglomeração. Análise
estrutural-diferencial.
33. ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS 72h(4) - Planejamento e projetos:
conceitos, objetivos e níveis.

Projetos Privados e Projetos Sociais.

Projetos

privados x projetos públicos. Conteúdo do projeto: estudos de mercado; tamanho;
localização;

comercialização;

preços

e

viabilidade

econômico-financeira.

Financiamento do projeto. Papel do planejamento na avaliação de projetos.
Conceitos e necessidade. Avaliação econômico-financeira do projeto. Análise de
projetos: custo benefício e sensibilidade. Estudo de caso.
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34. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 72h(4) - Conceitos e critérios de
mediação.

A concepção clássica do papel dos recursos naturais para o

desenvolvimento econômico: Malthus, Ricardo, Jevons.

Recursos Naturais e

localização das atividades econômicas: o movimento internacional e regional de
capitais. A crise energética e retomada da preocupação com recursos naturais.
35. ECONOMIA DE MATO GROSSO 36h(2) - Industrialização em Mato Grosso.
Infra-estrutura: energia, transporte, telecomunicações, armazenagem e outros.
Aspectos sociais e renda. Incentivos fiscais e a transformação produtiva.
36. METODOLOGIA E TÉCNICAS DE PESQUISA EM ECONOMIA 72h(4) – Lógica
e Método econômico: Teoria e prática. O processo de pesquisa e seu significado. O
problema de pesquisa. Instrumentos básicos de pesquisas econômicas. Coleta e
fonte de dados. Elaboração de Questionários. Roteiros de Entrevistas. Problemas
de mensuração. Tabulação, análise e interpretação de informações. Comunicações
científicas. Estrutura de Projetos de pesquisa e relatório. O trabalho científico:
Normas da ABNT, citações, referências e formatos.
37. MONOGRAFIA I 72h(4) – Técnicas e teorias para elaboração do projeto de
Monografia: tema; problema; justificativa; objetivos; metodologia; plano ou
cronograma de execução do projeto; bibliografia. Técnicas e teorias para elaboração
da monografia: problema; justificativa; objetivos; definições e delimitações do
assunto. Embasamento teórico. Desenvolvimento: levantamento; crítica e análise
dos dados. Conciliação entre os resultados, a teoria de base e os objetivos.
Conclusões e sugestões. Apresentação; correção de linguagem e exatidão. O artigo
científico e a monografia.
38. MONOGRAFIA II 72h(4) - Aula prática: Orientação para elaboração do projeto
de

monografia:

efetuada

por

professores

do

Departamento.

Co-requisito:

MONOGRAFIA I.
39. MONOGRAFIA III 108h(6) – Aula prática: Orientação para elaboração da
monografia:

efetuada

por

professores

do

MONOGRAFIA I. Pré-requisito: MONOGRAFIA II.

Departamento.

Co-requisito:
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Disciplinas de Escolha (em ordem alfabética)
40. ANALISE DA POLITICA EXTERNA BRASILEIRA 36h(2) - Fundamentação
teórica da Análise de Política Exterior: aspectos teóricos e metodológicos. Vertentes
do pensamento político brasileiro aplicado às relações internacionais (anos 50-70): o
pensamento cepalino, a teoria do desenvolvimento, as teorias da dependência.
Avaliação crítica. Evolução do pensamento político brasileiro e latino-americano
aplicado

às

relações

internacionais:

neoliberalismo,

regionalismo

aberto,

globalização (anos 80-00). Análise paradigmática das relações internacionais do
Brasil: o Estado liberal-conservador, o Estado desenvolvimentista, o Estado normal e
o Estado logístico. Atores, processos e instituições na Política Exterior do Brasil:
Opinião Pública e Política Externa; Interesses e representação de interesses e
Política Externa; Regimes políticos e Política Externa; Instituições e Política Externa.
O sistema de relações econômicas internacionais: A economia da política externa.
Dimensões globais e regionais da política exterior do Brasil: O multilateralismo de
dimensão universal: a ONU, as Conferências Internacionais, os órgãos multilaterais.
O sistema interamericano. O Brasil e a formação dos blocos. A dimensão da
segurança na política exterior do Brasil. As relações regionais do Brasil. O Brasil e
seus vizinhos. O Brasil e os Estados Unidos. O Brasil e a União Européia. As
relações com o Japão, a China e o continente asiático. As relações com a Rússia e
os países do leste europeu. As relações com o Oriente Médio e a África.
41. ANTROPOLOGIA ECONÔMICA 36h(2) - Sociedades não capitalistas.
Expansão de fronteiras econômicas no Brasil. A noção de trabalho: reciprocidade e
produtividade diante do avanço do capital. A relação terra/território enquanto bem
simbólico coletivo.
42. AUDITORIA E PERICIA ECONÔMICO-FINANCEIRA 72h(4) – Atuação e
regulamentação. Auditoria: interna, externa, governamental. Perícias de Instrução.
Cálculos de liquidação de sentenças. Dissídios coletivos. Auditoria e risco. Auditoria
como

consultoria.

Arbitramento:

Administração

imobiliária

de

condomínios;

Administração de grupos de consórcios; Fundo de comércio; Lucros Cessantes;
Perdas e danos; Arbitramento; Contratos de crédito bancários; Previdência privada;
Previdência social; Contratos particulares de prestação de serviços; Rescisões
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contratuais; Dissolução de sociedades; Contribuições previdenciárias, Falências.
Métodos de valoração de imóveis urbanos e rurais (Normas da ABNT).
43. CONJUNTURA ECONOMICA 36h(2) – Setor externo: analise da evolução da
balança comercial (exportação, importação) e balanço de capitais (empréstimos,
juros externos, endividamento). Política monetária: juros, subsídios, inflação, custo
de credito interno, expansão monetária. Produção, emprego e salários: analise da
recessão através da evolução da produção e do emprego. Análise da política
salarial. Setor externo: analise da evolução dos principais itens do balanço de
pagamento. Inflação: analise da evolução dos principais indicadores de preços, bem
como das causas do seu aumento. Recessão e salários: analise da evolução do
índice de produção industrial e de emprego, usados como indicadores da recessão,
bem como das causas da recessão. Política monetária e sistema financeiro: analise
da evolução dos principais indicadores da política monetária, bem como das causas
de sua expansão.
44. CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PÚBLICOS 72h(4) - A Fazenda Pública:
elementos componentes e caracteres fundamentais. Órgãos e funções. A
contabilidade publica. O patrimônio sob o aspecto qualitativo. O patrimônio sob o
aspecto quantitativo. Gestão administrativa. Receita pública. Despesa publica.
Estágios da receita e da despesa. Entradas e saídas extra-orçamentária. Exercícios
e períodos administrativos. Regimes contábeis. Matéria orçamentária. Princípios
orçamentários. Elaboração do orçamento. Objeto e classificação dos inventários.
Aspectos particulares do inventario na administração publica. Sistema de contas.
Plano de contas escrituração do patrimônio, do orçamento e das operações
econômico-financeiras. Apuração

dos

resultados

financeiros e econômicos.

Balanços e balancetes. Prestação e tomada de contas.
45. DEMOGRAFIA ECONÔMICA 36h(2) - Conceitos básicos em demografia.
Determinantes da dinâmica demográfica; Evolução da população mundial;
Componentes da dinâmica demográfica. Técnicas de análise; Fontes de dados
populacionais; Mudança da estrutura etária; População e política pública; População
e economia; População e meio ambiente; Dinâmica demográfica regional.
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46. DIREITO INTERNACIONAL 72h(4) - O Tratado Internacional. Formas ExtraConvencionais de Expressão do Direito Internacional. Instrumentos de Interpretação
e de Compensação. Personalidade Internacional. Organizações Internacionais.
Responsabilidade Internacional. O Fenômeno Sucessório. Ritos internacionais. O
espaço. Conflitos internacionais e meios de solução. A guerra.
47. ECONOMETRIA AVANÇADA 72h(4) – Modelos de equações simultâneas:
forma estrutural; forma reduzida; variáveis endógenas e exógenas; problemas de
identificação, ilustrações práticas. MQ2E, MQ3E, SUR. Modelos de dados em painel.
Efeitos fixos. Efeitos Variáveis. Pré-requisito: ECONOMETRIA BÁSICA.
48. ECONOMETRIA INTERMEDIÁRIA 72h(4) - Amortecimento exponencial. Método
de Holt. Método de Winters. Séries Temporais Univariadas: Decomposição de Séries
em Seus Componentes, Modelo Auto-Regressivo de Ordem p, Modelos de Médias
Móveis de Ordem q, Modelo ARMA (p,q ), Modelo ARIMA (p,d,q ), Introdução à
Sazonalidade, Filtro de Kalman, Raízes Unitárias. Séries de Tempo Multivariadas:
Causalidade de Granger, Vetor Auto-Regressivo de Ordem p, Co-integração e
Modelo de Correção de Erros. ARCH e GARCH. Pré-requisito: ECONOMETRIA
BÁSICA.
49. ECONOMIA AGRÍCOLA I 36h(2) – O espaço agrário. A renda da terra.
Campesinato e o capital. O papel da agricultura no desenvolvimento econômico
ecologicamente sustentável. Características da economia agrícola brasileira.
Agricultura de baixa renda. Modernização e inovações. Estrutura fundiária e reforma
agrária. Expansão da fronteira agrícola e o agronegócio. Associativismo.
Pluriatividade rural. Multifuncionalidade.
50. ECONOMIA AGRÍCOLA II 36h(2) – Desenvolvimento rural e regional. Dualismo
no meio rural. Agricultura urbana e Peri-urbana. Mercado Agrícola. Políticas de apoio
ao meio rural. Preços mínimos. Crédito e Assistência financeira. Assistência técnica
e extensão rural. Instituições e o meio rural. Biocombustíveis e Biotecnologia.
51. ECONOMIA BRASILEIRA III 36h(2) - A constituição e o desenvolvimento da
sociedade brasileira: suas peculiaridades históricas e culturais. As instituições
brasileiras. A estrutura social, as identidades étnicas e disparidades regionais. As
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peculiaridades econômicas e políticas, as crenças e valores religiosos e estrutura de
poder. Co-requisitos: ECONOMIA BRASILEIRA I e ECONOMIA BRASILEIRA II.
52. ECONOMIA DA ENERGIA 36h(2) - Energia: definições, tipos e medidas. Fontes
energéticas: convencionais e não convencionais. Problemas tecnológicos ligados a
oferta de energia: transformação, transporte e armazenamento.

Matrizes

energéticas. Fontes energéticas no Brasil: Hidrelétrica, petróleo, carvão mineral,
carvão vegetal. Gás natural, Combustíveis e Biocombustíveis.
53. ECONOMIA DO TRABALHO 36h(2) – Teorias de contratos e o contrato de
trabalho.

Oferta e Demanda de trabalho.

Incentivos no mercado de trabalho.

Capital e oferta de trabalho. Instituições e o mercado de trabalho. Determinação de
salários e sua estrutura. Distribuição de renda no Brasil. Determinação do emprego
e salários: aspectos macro e microeconômicos: emprego, salários e inflação.
Aspectos de longo prazo: mercado de trabalho e desenvolvimento econômico. O
mercado de trabalho brasileiro e de Mato Grosso: principais estatísticas.
54. ECONOMIA DOS TRANSPORTES 36h(2) - Tipos de transportes. Custos de
transportes e a localização da atividade econômica. Estudo e regulamentação de
tipos de transporte de massa e de carga no país.

Conceitos e métodos de

planejamento e economia de transportes; modelagem de demanda e oferta; custos e
tarifas, mercados e competitividade. Regulação dos transportes. Parcerias públicoprivadas. Estudo de viabilidade de modais de transportes e desenvolvimento.
55. ECONOMIA E FINANÇAS DAS EMPRESAS 36h(2) - Campo e características
da função financeira.

O papel do administrador financeiro.

O problema da

rentabilidade versus liquidez. Análise econômica financeira. Controle financeiro.
Análise de giro versus margens.

Decisões de investimento em longo prazo.

Estrutura financeira e o uso do “Leverage”. Custo de capital. Mercado financeiro e
aplicações financeiras. Análise da empresa em função dos ciclos econômicos e da
política econômica (de crédito e tributária).
56. ECONOMIA E TECNOLOGIA 36h(2) - Tecnologia e desenvolvimento
econômico. A Teoria da Mudança Técnica: Análise de Schumpeter, Paradigmas e
Trajetórias Tecnológicas, A Escola Evolucionista, Padrões Setoriais de Inovação,
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Estratégias Tecnológicas. Tendências do Progresso Técnico: Características do
Novo Paradigma Tecnológico, Sistema Nacional de Inovação: capital estrangeiro,
assistência técnica, licenças e patentes. O Desenvolvimento Tecnológico no Brasil:
O Progresso Técnico em País Subdesenvolvido, O Desenvolvimento Industrial e
Tecnológico no Brasil, A Política Científica e Tecnológica. Tecnologia e nível de
emprego.
57. ECONOMIA INDUSTRIAL 72h(4) - A Críticas à Análise Microeconômica
Tradicional. Oligopólio e Capitalismo. Estrutura, Comportamento e Desempenho.
Elementos da Estrutura de Mercado: Concentração, Diferenciação, Diversificação e
Barreiras à Entrada. Teoria dos Mercados Contestáveis. Teoria dos Custos de
Transação. Determinação de Preços em Oligopólio e a ótica de Labini. Teoria
Dinâmica de Competição Industrial. A Questão da Competitividade.
58. ECONOMIA INSTITUCIONAL 72h(4) - Estudo das instituições. Conceitos
básicos. Racionalidade econômica. Instituições como bens coletivos. Economia
evolucionária. A Economia dos custos de transação. Teoria da escolha pública.
Teoria dos grupos de interesse. O Problema da escolha social. Mudança
institucional. Instituições e política econômica. Diretrizes para o estudo empírico em
economia institucional. Instituições e desenvolvimento econômico. Economia
Solidária.
59. ECONOMIA POLÍTICA II 72h(4) - O processo de circulação de capital em Marx:
o ciclo de circulação do capital e a rotação do capital.

O processo global de

produção capitalista. Lei da tendência decrescente da taxa de lucro. O capital
financeiro.

O

capital

mundial.

O

capital

na

atualidade.

Globalização.

Neoliberalismo. O capital internacional em Mato Grosso.
60. GEOGRAFIA ECONÔMICA 36h(2) - A Geografia Econômica no Quadro Geral
da Ciência Geográfica. Conceito de geografia econômica; o espaço geográfico. A
Importância da Geografia Econômica na Formação do Economista. A População:
Crescimento, Estrutura, Distribuição Geográfica e Movimentos. A produção de
energia; produção de matéria-prima; a organização do espaço e a produção
industrial; o comércio e o transporte; a geografia da agricultura e da pecuária.
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61. HISTÓRIA DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS 72h(4) - As correntes
historiográficas das relações internacionais: a construção francesa; a contribuição
britânica; outras contribuições européias; o ângulo norte-americano; o grupo
brasileiro-argentino. A formação das relações internacionais européias do século XIX
- de Vestfália (1648) a Viena (1815) e a construção da "sociedade internacional
européia": a formação do sistema internacional europeu; Viena e a hegemonia
coletiva; a construção do mundo liberal; a expansão da sociedade internacional do
século XIX; apogeu e crise do sistema europeu de relações internacionais. A
transição gradual do sistema internacional de matriz europeu para um sistema
mundial bipolar: a Primeira Guerra Mundial como uma inflexão; a instabilidade
internacional do entre-guerras; as novas grandes potências e a agonia européia; a
Segunda Guerra Mundial e suas implicações para a crise do sistema internacional
de matriz européia; a gradual emergência da Guerra Fria. Da Guerra Fria à Détente:
uma ordem internacional em movimento - da bipolaridade à flexibilidade sistêmica:
um condomínio de poder caminhando para a imperfeição; da Guerra Fria à
coexistência pacífica; da coexistência pacífica à détente; os anos 1970 e sua
identidade própria na história das relações internacionais contemporâneas. Do fim
da Guerra Fria ao nascedouro do novo século: uma nova ordem internacional: a
década de 1980 e a crise do mundo socialista; impactos da economia política da
globalização das relações internacionais; uma nova balança de poder internacional:
entre o unipolar e o multipolar; as dificuldades para construção de uma nova ordem
internacional; o deslocamento do eixo diplomático pós-11 de setembro.
62. MATEMATICA FINANCEIRA 36h(2) - Juros simples: equivalência de capitais.
Juros compostos. Empréstimos: sistema de amortização, correção monetária e fluxo
de caixa. Análise de sensibilidade. Imposto de renda e suas influências. Estrutura
de capital e o valor da empresa.
63. MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS 72h(4) – Ações e Derivativos:
Tipos de Ações, Risco na Atividade Econômica, Função Econômica dos Derivativos,
Tipos de Derivativos. Mercados a Termos, Futuros e opções: Derivativos, Função
Econômica do Mercado de Futuros, Institucionalização do Mercado de Futuros,
Formação dos Preços Futuros. Mercados de Opções: Propriedades Básicas,
Estática Comparativa, Modelo Black Garman: opções de futuros, moedas e renda
fixa, Estratégias Direcionais de preços e de volatilidade.
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64. NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO II 36h(2) – Teoria comportamental da
Administração. Desenvolvimento Organizacional. Infra-estrutura da empresa. Teoria
Matemática da Administração. Teoria da Contingência. Competitividade. Novos
rumos da administração.
65. NOÇÕES DE DIREITO II 36h(2) - Direito da família. Responsabilidade civil e
penal. Direito penal. Teoria da Escolha Pública. Processo civil e análise econômica.
Financiamento das empresas.
66. PESQUISA OPERACIONAL 72h(4) - A Pesquisa Operacional. Problemas de
maximização e minimização. Programação Linear. O Método Simplex. Teoria da
Dualidade. Análise de Sensibilidade, Problema de Transporte. Teoria dos jogos.
Redes. Análise de Envoltória de Dados e fronteira eficiente.
67. PLANEJAMENTO ESTRATEGICO 36h(2) – Planejamento estratégico no Setor
Público. Escolas de Governo; Principais conceitos de Planejamento estratégico.
Governança no Setor Público. Análise ambiental externa e interna das empresas
Públicas e Privadas. Definição das filosofias e políticas. Definição de Objetivos e
Estratégia. Aplicação das Estratégias nas diversas áreas Organizacionais. Modelos
para sua operacionalização. Definição de Cenários e Tendências. Diretrizes
Superiores da Organização, Fatores Críticos de Sucesso, Indicadores de
Desempenho e Metas da Qualidade, Tomada de Decisão, Elaboração de um plano
piloto para o Setor Público.
68. POLITICA INTERNACIONAL 36h(2) - A política das relações econômicas
internacionais. O Sistema financeiro internacional. A construção do sistema
multilateral de comércio. Os fluxos financeiros internacionais. A economia e a política
dos choques externos e dos programas de ajuste estrutural. Comércio e estratégias
de desenvolvimento. A Internacionalização da produção e as corporações
transnacionais. A integração regional. A internacionalização da economia e os seus
impactos sobre a política doméstica.
69. POLÍTICAS AGROINDUSTRIAIS 36h(2) – Efeito de políticas alternativas para o
incentivo e controle da produção agrícola. Garantia Agropecuária: preços, renda,
seguro agrícola. Custos orçamentários e sociais das diferentes políticas agrícolas.
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Políticas de incentivos agroindustriais. Instrumentos modernos: contratos a termo, de
futuros e de opções. Certificados mercantis e mercados futuros e de papéis.
70. POLITICAS PUBLICAS I 72h(4) - O Governo como contrapartida estrutural do
Estado: evolução do Governo Brasileiro; variáveis sociopolíticas. O estilo de ação do
Governo: modalidades: funções tradicionais do estado; Governo intervencionista; a
necessidade de formulação de políticas. Modelos de políticas públicas. O processo
de definição e implementação de políticas publicas: formulação, formação,
implementação e avaliação. O processo decisório e os agentes de decisão no setor
público. Como aprimorar o processo de formulação de políticas públicas.
71. POLITICAS PUBLICAS II 36h(2) - Ambiente institucional e constitucional.
Políticas públicas e ciências políticas: conceitos, métodos e premissas. Visão geral
do campo. Opinião pública e a formação da agenda de assuntos públicos. Processo
de decisão política na formulação de políticas. Implantação de políticas. O
planejamento como política pública. Estudos de caso. Co-requisito: POLITICAS
PUBLICAS I.
72. RELAÇÕES INTERNACIONAIS I 72h(4) – relações internacionais como campo
de estudo: Os fenômenos internacionais: fluxos de pessoas, fluxos de dinheiro e de
bens; fluxos de informação e de conhecimento; guerra e outros conflitos. Mudanças
na distribuição de riqueza e poder. O surgimento das Relações Internacionais como
campo de estudo distinto. Ciências da natureza ou exatas e ciências do homem ou
culturais. Relações Internacionais e as disciplinas correlatas. Meio internacional,
política internacional e política externa. A discussão teórica das relações
internacionais: necessidade, usos e limitações da teoria; os principais debates
teóricos. Os elementos componentes do meio internacional: os atores nas relações
internacionais: estados; organizações internacionais; empresas e organizações não
governamentais; indivíduos; O poder nas relações internacionais: grande potência,
liderança e hegemonia; A política externa: cooperação e conflito; guerra e
diplomacia. O meio internacional em transformação: O século XIX: eficácia e
limitações do manejo do equilíbrio de poder; O sistema internacional no século XX: o
surgimento do multilateralismo; a) As organizações internacionais como novo campo
para a diplomacia; O declínio da importância relativa da Europa e outras mudanças
na configuração do poder nas relações internacionais. Novos padrões e novos
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temas na política internacional: A emergência da era nuclear; Direitos humanos e
proteção do meio ambiente; Narcotráfico e outros ilícitos internacionais; Terrorismo.
73. RELAÇÕES INTERNACIONAIS II 72h(4) - Discussões sobre teoria e o campo
de estudo das R.I.

Realismo: Perspectiva sobre teoria; Princípios do realismo

político; Balança de Poder; Limitações normativas à luta de poder: moral, direito
internacional, opinião pública; Diplomacia. Sociedade das nações: Anarquia;
Balança de poder; Ordem. Neo Realismo: Causas da guerra e: imagens das
relações internacionais; Perspectiva sobre teoria: conceitos de lei e teoria; Níveis de
análise; Teorias reducionistas e teorias sistêmicas; Sistema internacional: estrutura e
unidades; Conceito de anarquia internacional; Teoria de política internacional; Teoria
de balança de poder. Interdependência Complexa: Conceito de interdependência;
Relação entre interdependência e poder; Sensibilidade e vulnerabilidade; Estrutura e
processo político; Regimes internacionais; Transformação de regimes internacionais,
modelos explicativos. Pré-requisito: RELAÇÕES INTERNACIONAIS I. Co-requisito:
RELAÇÕES INTERNACIONAIS III
74. RELAÇÕES INTERNACIONAIS III 36h(2) - Institucionalismo, Regimes,
Multilateralismo:

Cooperação

e

discórdia;

Economia

política

internacional;

Hegemonia e estabilidade hegemônica; Relação entre cooperação e regime
internacional; Teorias sobre regimes internacionais: formação, continuidade e
transformação. Neorealismo e Neo-Institucionalismo: Escolha racional e jogos;
Cooperação e anarquia internacional. Construtivismo (antecedentes): Papel das
normas e instituições multilaterais. Papéis institucionais. Teoria do sistema-mundo
(World-System): Estrutura do sistema-mundo; Estado e sistema interestatal;
Componentes do sistema-mundo. Pré-requisito: RELAÇÕES INTERNACIONAIS I.
Co-requisito: RELAÇÕES INTERNACIONAIS II

3.1 Áreas de Concentração nas Disciplinas de Escolha
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O presente projeto foi concebido com a idéia de que o Departamento de
Economia, acompanhando sugestão do Colegiado de Curso, oferte disciplinas de
escolha para três áreas de concentração, escolhendo o número de disciplinas de tal
forma a ofertar 72 horas no sétimo semestre e 252 horas no oitavo semestre para
aqueles

estudantes

que

optarem

por

realizar

o

mínimo

de

atividades

complementares previstas no curso. Desta forma, sugerem-se as seguintes
disciplinas por área de concentração, a saber: 1. Economia do Setor Público; 2.
Economia Aplicada; e, 3. Relações Internacionais.

Área e Disciplinas
Relações internacionais
Analise da Política Externa Brasileira
Direito Internacional
História das Relações Internacionais
Geografia Econômica
Política Internacional
Relações Internacionais I
Relações Internacionais II
Relações Internacionais III
Sub-total
Economia Aplicada
Antropologia econômica
Auditoria e Perícia Econômico-Financeira
Demografia Econômica
Econometria Avançada
Econometria Intermediária
Economia Agrícola I
Economia Agrícola II
Economia da Energia
Economia do Trabalho
Economia dos Transportes
Economia e Finanças das Empresas
Economia e Tecnologia
Economia Industrial
Economia Institucional
Matemática Financeira
Mercados Financeiros e de Capitais
Pesquisa Operacional
Planejamento Estratégico
Políticas Agroindustriais
Sub-total

Carga Horária
Semestral

Carga
Horária
Semanal

36
72
72
36
36
72
72
36
432

2
4
4
2
2
4
4
2
24

36
72
36
72
72
36
36
36
36
36
36
36
72
36
36
72
72
36
36
900

2
4
2
4
4
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
4
4
2
2
50
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Área e Disciplinas
Economia do Setor Público
Auditoria e Perícia Econômico-Financeira
Conjuntura Econômica
Contabilidade e Orçamento Públicos
Matemática Financeira
Planejamento Estratégico
Políticas Agroindustriais
Políticas Públicas I
Políticas Públicas II
Sub-total
Conteúdo comum às três áreas
Economia Brasileira III
Economia Política II
Noções de Administração II
Noções de Direito II
Sub-total

Carga Horária
Semestral

Carga
Horária
Semanal

72
36
72
36
36
36
72
36
396

4
2
4
2
2
2
4
2
22

36
72
36
36
180

2
4
2
2
10

42

3.2 Resumo das cargas horárias das atividades didáticas e da
integralização do curso
Para graduar-se no Curso de Ciências Econômicas, o aluno deverá
perfazer o total de 3.000 (três mil) horas integralizados no mínimo de 8 (oito)
semestres e no máximo de 12 (doze) semestres, considerando-se as disciplinas e
respectivas cargas horárias mencionadas no capítulo 3, e assim distribuídos:

INTEGRALIZAÇÃO DO CURSO
DISCRIMINAÇÃO DAS MATÉRIAS
I.
II.
II.
V.

Conteúdos de Formação Geral
Conteúdos de Formação Teórico-Quantitativa
Conteúdos de Formação Histórica
Conteúdos Teórico-Práticos
IV.1 – Disciplinas Teórico-práticas
IV.2 – Trabalho de Curso
V. Carga Horária de Escolha - Disciplinas de Escolha (de 144
até 324) + Atividades Complementares (de 120 até 300)
TOTAL DO CURRÍCULO OBRIGATÓRIO
576 + 1080 + 360 + 216 + 324
TOTAL DO CURRÍCULO PLENO
2556 + 444

CARGA
HORÁRIA
SEMESTRAL
576
1080
360
216
324
444

2556
3000

Desta forma, o presente projeto prevê carga horária maior que a
estrutura em vigor, em conformidade com as diretrizes curriculares atualizadas em
2006,

estabelece

uma

periodicidade

semestral

e

existem

atividades

complementares e aulas práticas que poderão ser realizadas em horários
alternativos aos turnos das aulas. A carga horária exigida para Atividades
Complementares (detalhadas em capítulo específico) é variável, de no mínimo 120
(cento e vinte) horas e o máximo de 300 (trezentas) horas, com o devido registro
para sua validação. As disciplinas de escolha complementam a formação
específica para as áreas de concentração determinadas pelo Departamento de
Economia, de no mínimo 144 (cento e quarenta e quatro) horas e no máximo 324
(trezentas e vinte e quatro) horas. Os estudantes que quiserem poderão cursar
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horas de atividades complementares ou disciplinas de escolha além do
estabelecido sem, no entanto, terem direito a pleitear redução de carga horária
obrigatória.

44

4. FORMAS DE
NARIDADE

REALIZAÇÃO

DA

INTERDISCIPLI-

O presente projeto prevê disciplinas e atividades complementares que
envolvem outros departamentos de forma a estabelecer maior interdisciplinaridade
no curso.
Com relação às Atividades Complementares, estas podem ser de outro
curso, departamento ou mesmo instituição, conforme detalhamento no capítulo
das Atividades Complementares.
Na estrutura curricular existem disciplinas obrigatórias ofertadas por
outros departamentos, conteúdos de formação geral, a saber:
Departamentos Envolvidos
Departamento /Instituto /
Disciplinas Obrigatórias
Faculdade
Administração – FAECC
Noções de Administração I
Ciências Contábeis – FAECC
Contabilidade e Analise de Balanços
Direito - FD
Noções de Direito I
Filosofia - ICHS
Introdução à Filosofia
Sociologia – ICHS
Ciência Política
Sociologia – ICHS
Introdução às Ciências Sociais e Sociologia

Existem também disciplinas de escolha ofertadas por outros
departamentos, a saber:
Departamentos Envolvidos
Departamento /Instituto /
Disciplinas de Escolha
Faculdade
Administração – FAECC
Noções de Administração II
Administração – FAECC
Planejamento Estratégico
Antropologia - ICHS
Antropologia econômica
Ciências Contábeis - FAECC
Contabilidade e Orçamento Públicos
Direito - FD
Noções de Direito II
Direito – FD
Direito Internacional
Geografia – ICHS
Geografia Econômica
Historia – ICHS
História das Relações Internacionais
Sociologia – ICHS
Política Internacional
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5. FORMAS DE INTEGRAÇÃO ENTRE TEORIA E
PRÁTICA
A relação entre teoria e prática é de fundamental importância para a
consolidação do conhecimento. O presente projeto prevê disciplinas que deverão
ter em seus programas a preocupação de conciliar aplicação dos assuntos
abordados.
Em muitos casos, a integração se fará por meio do uso de laboratório de
informática da Faculdade. Também se incluem atividades complementares como
estímulo a participação em projetos de pesquisa, de iniciação científica, ensino e
extensão, ou ainda de estágios que associem a formação teórica e prática. Para
tanto, é parte importante desta estratégia o Núcleo de Pesquisas Econômicas e
Sociais, permitindo o desenvolvimento prático de trabalhos de pesquisas e a
socialização do conhecimento.
O desenvolvimento do trabalho de conclusão (monografia em formato
mínimo de artigo científico) também se mostra um instrumento importante para a
associação dos conhecimentos teóricos e práticos, imprescindíveis para a
formação do estudante.
A estrutura possui um leque de disciplinas de escolha que buscam
principalmente a formação profissionalizante, com foco principal em três áreas de
concentração: economia aplicada, economia do setor público e relações
internacionais. Estas disciplinas têm um importante foco na profissionalização do
estudante.
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6. FORMAS DE AVALIAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM
A avaliação do ensino e da aprendizagem em âmbito geral de cursos
em regime seriado da UFMT é regida pela Resolução Consepe N. 014 de 01 de
fevereiro de 1999, TÍTULO

VII - DOS CRITÉRIOS

DE

AVALIAÇÃO

DO

ENSINO- APRENDIZAGEM E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS, Artigos 64 a
83 e, ainda, regulamentada pela Resolução Consepe N. 027 de 01 de março de
1999 transcrita na íntegra abaixo:
Artigo 1º. A avaliação, entendida como integrante do processo de
ensino-aprendizagem, deve ser favorecedora do crescimento do
aluno em termos de desenvolver o pensamento crítico e a habilidade
de análise e reflexão sobre a ação desenvolvida.
Parágrafo 1º. Nos termos deste artigo, os resultados da avaliação,
obtidos em momentos diferentes e formas diversas que envolvam
habilidades de comunicação, análise e julgamento, deverão retornar
aos alunos, em tempo hábil, para reflexão crítica sobre seu
desempenho.
Parágrafo 2º. A avaliação não deve funcionar como recurso de
pressão, de delimitação e de uniformização do domínio do
conhecimento, mas respeitar as formas divergentes de perceber a
realidade e favorecer o desenvolvimento do pensamento crítico.
Artigo 2º. Os critérios especificados de avaliação serão definidos pelo
Colegiado de Curso e homologados pela Congregação, cabendo ao
primeiro acompanhar sua efetivação de acordo com os Planos de
Ensino.
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Artigo 3º. Os professores apresentarão aos alunos, no início do
período letivo, as normas e os encaminhamentos do processo de
avaliação especificados em seus planos de ensino.
Artigo 4º. Os resultados das avaliações realizadas durante o período
letivo deverão ser sistematicamente registrados pelo professor, de
forma a permitir o acompanhamento do desempenho do aluno, bem
como a orientação de sua aprendizagem.
Artigo 5º. Além das avaliações de que trata o Artigo 4º, poderá ser
realizado uma prova final, após os cem dias letivos, prevista nos
Planos de Ensino, cujo resultado deverá ser apresentado ao aluno
pelo professor.
Artigo 6º. A revisão de provas, constituindo um direito do aluno,
quando não for atendida pelo professor através de solicitação
informal, poderá ser requerida ao Colegiado de Curso no prazo
máximo de dois dias úteis após a data da divulgação do resultado.
Parágrafo Único - O professor deverá ter a guarda das provas pelo
período de sete dias úteis após a divulgação dos resultados, findo o
qual, se não houver nenhum pedido de revisão, as devolverá aos
alunos.
Artigo 7º. Para o devido atendimento ao pedido de revisão, o
Colegiado de Curso deverá constituir Colegiado de Curso deverá
constituir uma banca de três professores da área ou de áreas afins à
disciplina, devendo os trabalhos, à critério da banca, ter a
participação do professor e do aluno requerente.
Parágrafo Único - Da decisão da banca não caberá recurso.
Artigo 8º. O aluno terá direito à segunda chamada, com aceitação
obrigatória pelo professor, nas seguintes condições: doença,
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comparecimento a tribunais, religião, luto, gala e demais casos
previstos em lei, mediante comprovação do alegado, até dois dias
úteis após o término do afastamento.
Parágrafo 1º. Terão direito a segunda chamada os alunos membros
de Órgãos Colegiados da UFMT, cujo regulamento estabelece que
suas atividades preferem às demais e cuja sessão coincidir com
datas de provas.
Parágrafo 2º. Os pedidos de segunda chamada que não se
enquadrarem nas condições explicitadas, serão julgados pelo
professor da disciplina, desde que requeridos no prazo máximo de
dois dias úteis, após a data de realização da prova.
Artigo 9º. O professor deverá apresentar, para encaminhamento à
Coordenação de Administração Escolar, uma única nota final, que
espelhará o rendimento do aluno no semestre letivo.
Parágrafo 1º. Nos termos deste artigo, entende-se que para o cálculo
da nota final deverão ser consideradas todas as avaliações
realizadas no semestre.
Parágrafo 2º. O cálculo do resultado das avaliações comportará
arredondamentos de notas em até uma casa decimal.
Artigo 10. O aluno será considerado aprovado se obtiver média final
igual ou superior a 5,0 (cinco) e apresentar um mínimo de 75% de
frequência às aulas.
Artigo 11. Os casos omissos deverão ser julgados pelo respectivo
Colegiado de Curso.
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Outro procedimento importante é a realização da avaliação institucional
em conformidade com o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior
(SINAES). Para proceder à Auto-Avaliação, a UFMT instituiu a Comissão Própria
de Avaliação Institucional (CPA) conforme a Resolução CONSUNI 11/2004, de 14
de julho de 2004, a qual tem como missão imediata conduzir o processo de
avaliação interna. O objetivo é continuar na UFMT um processo de avaliação
institucional, construído coletivamente, que subsidie de modo pleno a gestão
acadêmica rumo à potencialização e ao desenvolvimento do desempenho
institucional quanto à qualidade acadêmica.
Para o ensino de graduação, a CPA busca:
o Analisar o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e os Projetos
Pedagógicos de Curso (PPC), verificando a articulação entre os
mesmos;
o Avaliar a relação dos PPCs com as diretrizes nacionais para cada
curso de graduação;
o Analisar o plano de metas da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação
face às necessidades detectadas durante a avaliação e às políticas
de expansão do ensino de graduação previstos no PDI;
o Avaliar a sistemática vigente de acompanhamento da qualidade dos
cursos de graduação, as análises geradas e a comparação das
mesmas com percepção obtida pela consulta à comunidade
(questionários).
Do ponto de vista do curso, sugere-se nesse projeto pedagógico a
realização de avaliação semestral do desempenho docente, discente e técnico
utilizando-se de questionários de avaliação conforme a seguir.
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Universidade Federal de Mato Grosso
Coordenação de Ensino de Graduação em Ciências Econômicas
QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO CURSO
7. Quanto ao relacionamento com os alunos em termos de
PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS
comunicação, respeito mútuo e diálogo, você considera que o
O objetivo deste instrumento é possibilitar a avaliação da oferta das
professor:
disciplinas ministradas no curso de Ciências Econômicas do ponto
(A) É comunicativo, aberto e respeita a opinião dos alunos o que
de vista dos Alunos, visando uma maior satisfação de todos e
possibilita um bom relacionamento;
melhor qualidade de ensino de graduação.
(B)
Não é muito comunicativo e aberto, mas respeita a opinião
A sua colaboração é absolutamente indispensável!
dos alunos o que possibilita um bom relacionamento;
Não é necessário que você se identifique, mas que dê a sua
(C)
Comunica-se e relaciona-se com certa dificuldade,
contribuição de forma construtiva.
prejudicando um pouco o relacionamento;
INSTRUÇÕES GERAIS
(D) Comunica-se mal, não respeita a opinião dos alunos o que
Responda a todas as questões. Seja imparcial. Na medida em que
prejudica bastante o relacionamento ou comunica-se
as suas respostas visam agradar ou desagradar o professor elas
pessimamente, é fechado e agride freqüentemente os alunos, o
serão inúteis para a qualificação do curso e você terá perdido seu
que contribui para criar um clima de constante tensão em suas
tempo.
aulas.
Não é necessário escrever seu nome.
Não assinale este caderno, pois ele vai ser utilizado por outros
8. Quanto ao relacionamento da teoria e prática pelo professor:
alunos neste semestre e possivelmente nos próximos.
(A) Sempre interliga a exposição teórica da disciplina e com
aplicação prática na vida e na profissão;
Avaliação do Desempenho do Professor pelo Aluno
(B) Há bastante relação entre teoria e prática, mas pode ser mais
e evidenciada;
1. Os objetivos do conteúdo programático, a metodologia, o
(C) Há teoria e prática, mas dicotomizadas (bastante separadas,
sistema de avaliação e a bibliografia da disciplina, foram
não interligadas);
apresentados pelo professor:
(D) Há muita teoria e pouco ou nenhum enfoque prático ou quase
(A) Muito bem e discutidas detalhadamente com os alunos;
não há teoria e nenhum enfoque prático.
(B) Bem, mas não foram bastante discutidos com os alunos;
(C) Regularmente ou parcialmente apresentadas;
9. A disponibilidade do professor para consultas e assistência,
(D) Muito mal ou superficialmente apresentadas.
fora dos horários de aula é:
(A) completa;
2. Quanto ao aspecto de domínio e segurança sobre o conteúdo
(B) satisfatória;
da disciplina, o professor demonstra que:
(C) pouca;
(A) Tem domínio excepcional;
(D) nenhuma.
(B) Tem domínio muito firme;
(C) Tem domínio regular;
10. A maneira do professor em responder e elucidar as
(D) Tem domínio abaixo do regular ou não tem domínio nenhum.
perguntas é:
(A) Ótima;
3. Quanto às aulas o professor demonstra que:
(B) Boa;
(A) Está sempre preparado, ou seja, percebia-se que o professor
(C) Regular;
planejava todas as aulas;
(D) Ruim.
(B) Está preparado na maioria das aulas;
(C) Está razoavelmente preparado;
11. O aproveitamento do tempo de aula pelo professor, ou
(D) Não está preparado na maioria das aulas o que chegou a
organização das aulas em termos de clareza e objetividade;
prejudicar a aprendizagem dos alunos.
suas estratégias de ensino aprendizagem são:
(A) Ótimas;
4. Os recursos técnicos e didáticos (audiovisuais) utilizados
(B) Boas;
pelo professor para lecionar a disciplina são:
(C) Regulares;
(A) Interessantes, variados e adequados em todo decorrer do
(D) Ruins.
período letivo despertando o interesse de participação dos
alunos;
12. A seleção qualitativa e quantitativa de bibliografia, a
(B) Na maior parte, interessantes e variados;
consistência, a pertinência e grau de atualização das
(C) Apenas regulares, ou seja, poderiam ter sido melhores;
informações veiculadas pelo professor são:
(D) Na maior parte, desinteressantes e repetitivos, despertando
(A) Ótimos;
pouco interesse dos alunos ou praticamente, inexistentes,
(B) Bons;
não conseguindo despertar o interesse dos alunos.
(C) Razoáveis;
(D) Ruins.
5. O sistema de avaliação proposto pelo professor é:
(A) Adequado, variado e justo no decorrer de todo o período letivo;
13. De uma maneira geral o professor foi:
(B) Razoavelmente adequado, justo e variado;
(A) Ótimo;
(C) Arbitrário, injusto;
(B) Bom;
(D) Não foi adotado nenhum sistema de avaliação.
(C) Razoável;
(D) Ruim.
6. Quanto a freqüência e pontualidade do professor ele
demonstra que é:
Caso a disciplina contenha aulas de laboratório, responda as
(A) Sempre assíduo e é pontual para iniciar e terminar as aulas.
questões 14 e 15
Cumprindo toda a carga horária da disciplina;
(B) Sempre assíduo, porem nem sempre pontual, o que não
14. As aulas de laboratório atingiram o seu objetivo em:
prejudicou o cumprimento d carga horária;
(A) de 75% a 100%
(C) Nem sempre assíduo, nem sempre pontual o que prejudicou
(B) de 50% a 75%
razoavelmente o desenvolvimento do conteúdo da disciplina;
(C) de 25% a 50%
(D) abaixo de 25%
(D) Bastante
inassíduo
e
impontual
prejudicando
o
desenvolvimento
do
conteúdo
e
prejudicando
a
15. Número de experiências de laboratório realizadas
aprendizagem dos alunos ou totalmente inassíduo
demonstrando irresponsabilidade e total não compromisso
com a disciplina.
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GABARITO

Semestre : ___

Professor /
Disciplina
(semestre anterior)

1

2

3

4

5

Conceitos ( A,B,C, ou D )
6
7
8
9
10 11

12

13

14

15

Em relação ao Atendimento ao aluno, preencha a tabele com os conceitos, conforme a linha abaixo:
A – Ótimo
B – Bom C – Regular
D – Ruim
Atendimento ao Aluno

Coordenação
de Curso

Chefia de
Departamento

Secretaria da
Coordenação

Secretaria
da Chefia

Laboratoristas

Presteza no atendimento
Clareza na comunicação
Pontualidade nos horários
Eficiências nas ações
Rapidez nas ações
Em relação as condições de uso das instalações, de maneira geral, preencha a tabela com os conceitos:
A – Ótimo
B – Bom C – Regular
D – Ruim
Salas de Aula

Banheiro

Cantina

Corredores

Sala Inform.

Biblioteca
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7. MODOS DA INTEGRAÇÃO ENTRE GRADUAÇÃO E
PÓS-GRADUAÇÃO
A interação entre a graduação e pós-graduação se dá de diferentes
formas. Um efeito direto aparece quando os professores do mestrado em
Agronegócios e Desenvolvimento Regional ministram disciplinas na graduação.
Isto ocorre com todos aqueles professores lotados no Departamento de Economia
e que também participam do mestrado. A política departamental deve ser a
alocação de encargos que estimule que o professor ministre na graduação a
mesma temática desenvolvida no mestrado, buscando assim garantir a
atualização do conteúdo e considerando principalmente os eixos chave do curso:
macroeconomia, microeconomia, econometria, estatística, economia brasileira e
desenvolvimento econômico.
A participação destes professores em geral facilita a participação dos
estudantes em seminários do mestrado, em geral abertos ao público e
estimulando a convivência entre estudantes da graduação e da pós-graduação.
Outra forma é a realização de cursos de especialização lato senso em
áreas de interesse da comunidade e permitir que o egresso tenha oportunidade de
formação continuada.
O Departamento de Economia atualmente realiza um importante curso
de especialização à distância, em conjunto ao INEPAD, a UnB, UFBA e UFLA,
cada instituição responsável por 400 alunos num total de 2000 estudantes na
temática ‘Desenvolvimento Regional Sustentável’.
Também elabora, ainda em fase de construção, o projeto de
especialização

em

Agronegócio.

Realizou

nos

últimos

anos

cursos

de

especialização nas temáticas de Economia Agroindustrial, Economia do Meio
Ambiente e Elaboração e Análise de Projetos.
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Alguns estudantes têm a possibilidade de auxiliar estagiando ou
assessorando professores destes cursos de pós-graduação e respectivas
pesquisas. O trabalho em conjunto em projetos de pesquisa em geral conduzidos
pelos professores da pós-graduação estimula a troca de informações entre
graduação e pós-graduação, favorece a realização de trabalhos de conclusão de
curso em cooperação às dissertações de mestrado e aumenta a produção
bibliográfica dos envolvidos.
Podem ser mencionados os seguintes grupos de pesquisa atualmente
registrados e coordenados por professores do Departamento de Economia:
Nome do líder

Nome do grupo de pesquisa*

1.

Adriano Marcos Rodrigues
Figueiredo

Estudos de Políticas e Comércio
Exterior no Apoio ao Agronegócio

2.

Arturo Alejandro Zavala
Zavala

Métodos Quantitativos Aplicados a
Economia

3.

Benedito Dias Pereira

4.

Fernando Tadeu de
Miranda Borges

5.

José Manuel de Carvalho
Marta

IPES
O estradeiro como pretexto para
compreender a economia, a política e
o estado mato-grossense na
atualidade
Desenvolvimento Regional Sustentável

*todos os grupos estão registrados no diretório de grupos do CNPq.
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8. INCENTIVO À PESQUISA
A pesquisa tem ocupado um espaço importante no curso de graduação,
principalmente engajando os estudantes em projetos de pesquisa, seja como
estagiário ou como pesquisador de iniciação científica (IC).
A coordenação tem orientado os estudantes a se aproximarem dos
professores habilitados ao programa de IC da UFMT, tanto como forma de
aprendizado como também para encaminhar os projetos de monografia rumo a
maior qualidade e exeqüibilidade, almejando resultados aplicados à realidade
local.
Atualmente, os pesquisadores do Departamento de Economia lideram
cinco grupos de pesquisas citados anteriormente. Podem ser citadas as pesquisas
registradas abaixo, entre outras:
¾ Produtividade e eficiência das propriedades rurais brasileira
¾ Análise da eficiência dos produtores rurais familiares assentados em Mato
Grosso.
¾ A luta e a labuta do homem pantaneiro. Um diagnóstico das formas de
trabalho, de uso da terra e a dinâmica econômica nos municípios do
Pantanal Norte do Brasil, no período pós 1970.
¾ Desafio da transversalidade e eqüidade de gênero e raça nas Políticas
Públicas: estudo do orçamento do Município de Cuiabá no ano de 2005.
¾ Arranjos e sistemas produtivos e inovativos locais nas microrregiões Alto
Teles Pires, Primavera do Leste e Sinop em Mato Grosso: o caso da soja,
do algodão e da madeira.
¾ Mensuração do Custo/Aluno/Ano-UFMT
¾ Efeitos do programa de monitoramento da qualidade dos combustíveis
sobre a arrecadação no estado de Mato Grosso.
¾ Análise da competitividade do Agronegócio Mato-grossense, 1990 a 2005.
¾ Sistemas e Custos de Produção da Bovinocultura de Corte em Mato Grosso
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¾ Diagnóstico da Cadeia Agroindustrial da Pecuária de Corte do Estado de
Mato Grosso
¾ O estradeiro como pretexto para compreender a economia, a política e o
estado Mato-grossense na atualidade
¾ Aplicações do Método de Função Escore Corrigido nos modelos não
lineares com erros nas variáveis
O Departamento de Economia em conjunto à Coordenação de Ensino
de Graduação e do Mestrado, e o Centro Acadêmico de Economia também têm
realizado seminários e cursos de extensão como o Workshop anual dos discentes
e o Encontro Sobre a Economia Mato-Grossense, além de participação em
Congressos da Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural em 2004, e
estímulo a participação em eventos da ANPEC como forma de estimular o contato
com a pesquisa e a pós-graduação.
Ainda,

o

Núcleo

de

Pesquisas

Econômicas

e

Sociais

é

de

responsabilidade dos docentes do Departamento de Economia e têm realizado
pesquisas associadas às temáticas do mestrado, principalmente, além daquelas
pesquisas acima descritas. As linhas de pesquisas do mestrado são: i) “Gestão e
Competitividade dos Sistemas Agroindustriais”; e, ii) “Desenvolvimento Regional e
Agronegócio”.
Abaixo segue a lista das monografias defendidas nos períodos letivos
2002-2006, em ordem alfabética:
1.
2.
3.

A ALCA e os Direitos de Propriedade Intelectual no Setor Financeiro
A Cadeia Produtiva da Carne Bovina no Brasil e o Comportamento do Consumidor
A Contribuição do FCO ( Fundo Constitucional do Centro-Oeste) Empresarial Como Programa de
Desenvolvimento Industrial em MT no Período de 1990 a 2004
4.
A Cotonicultura e o Crescimento Econômico de MT Após 1995
5.
A Curva de Engel para Educação Privada: Uma Estimativa
6.
A Demanda por Moeda sob a Ótica Keynesiana no governo FAC
7.
A Economia do Couro Bovino em Mato Grosso: Cenários e Expectativas da Economia
8.
A Eficiência, Planejamento do turismo Rural, para Fomento da Renda Familiar dos Produtos Rurais de
MT
9.
A Energia no Processo Produtivo da Pecuária de Corte em MT em 2005
10. A Estrutura do Sistema Agrícola do Município de Sinop-MT
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11. A Expansão da Fronteira agrícola Brasileira e o Crescimento da Região Sudeste Mato-grossense
12. A Expansão do setor Informal na Economia Brasileira
13. A Ferrovia Ferronorte S.A e o Crescimento da Renda Agrícola Regional nos Municípios de Alto
Araguaia e Alto Taquari no Sudeste do Estado de MT
14. A Formação de Preços da AMBEV em um Ambiente Oligopolizado
15. A Importância do Imposto Territorial Urbano-IPTU na Organização da Cidade
16. A Importância da BR/163 no Crescimento Econômico da Região Norte Matogrossense
17. A Importância da Comercialização em Mercados Futuros para a Formação da Renda do Agricultor
18. A Importância da Indústria Madeireira na Economia Estadual
19. A Importância da Lei de Responsabilidade Fiscal para o Equilíbrio das finanças Publicas
20. A Importância do Insumo '' Energia na Análise da Viabilidade do preço In natura'' na Microrregião de
Rondonópolis no Período de 2001 a 2004
21. A Importância econômica da Pecuária de Corte para a Sub Região Arinos, no Período de 1998 a 2002
22. A Identificação do Marketing como um Ramo da teoria Microeconômica
23. A Influência da Inadimplência na taxa de juros cobrada pelo setor varejista de Moveis e Eletro
doméstico em Cuiabá após o plano Real
24. A Influência da taxa de Juros nos Investimentos em Capital fix do Setor Privado no Brasil: 1996-2002
25. A Influência do Algodão no Desenvolvimento Econômico do Município de Campo Verde no Período de
1997 a 2002
26. A Intervenção do Estado através do 9 BEC na Implementação do Plano de Integração Nacional
27. A Lei da Responsabilidade Fiscal e sua Influência sobre as Condições Sociais no Estado de MT
28. A lei de responsabilidade fiscal aplicada na previdência dos servidores públicos municipais
29. A Nova Divisão do estado de MT Discussões Preliminares
30. A Ordenação de Indicadores do estado: O caso das Comunidades do Barreiro Branco e Novo Milênio
em Cuiabá MT
31. A Participação da Mulher na Distribuição da Renda Domiciliar Per Capita nas Áreas Rurais de Mato
Grosso: 1992-2004
32. A Política de gasto do Estado de MT na Produção do Bem Público. Segurança Publica Uma análise
Preliminar
33. A Política Garantia de Preços Mínimos como regulador do Preço do Milho no Brasil em MT na Década
de 90
34. A Privatização da Empresa Telemat
35. A privatização da Telefonia Fixa Comutada no acesso aos Serviços pele População da Baixa Renda da
Baixada no período de 1996 a 2002
36. A Produção Leiteira do Vale de São Lourenço
37. A Reciclagem do Lixo e a Conservação de Energia no Município de Cuiabá (2004-2006)
38. A Reforma Tributária
39. A TECA como Alternativa de Reflorestamento em MT
40. A Tributação x Investimento Privado como ICMS afeta o Nível de Investimento das Empresas de
Distribuição de Combustíveis de MT 2002/2003
41. A Viabilização da Cotonicultura no Município de Campo Verde em MT
42. Aglomerações de Empresas com Potencial para Conformação de Arranjos Produtivos Locais em MT
Identificações e Mapeamentos a partir dos Dados do País 2004
43. Agricultura Familiar e Pluriatividade: estudo de Caso na Comunidade Carrijo (Poconé-MT)
44. Alguns Aspectos Econômicos da Soja no Estado de MT
45. Análise da Trajetória dos Investimentos em CLT da Fundação de Amparo a Pesquisa de MT no
Período de 1998 a 2005
46. Análise de Descriminação Racial na Universidade Federal de MT-Cuiabá no Ano de 2003
47. Analise de Indicadores no Comercio Bilateral Entre Brasil e China:1996-2006
48. Análise de Preços Recebidos Pelos Produtores em MT dos Produtos (Bezerro, Boi Magro e Boi Gordo)
no Período de 1998 a 2003
49. Analise de Rotas Alternativas de Transportes:O Caso da Soja de Mato Grosso
50. Análise de Transformação de Preço na Comercialização de Arroz no Estado de MT no Período de
1990 a 2000
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51. análise do Índice de Desenvolvimento Humano no Município de Cuiabá no Período de 1991 a 2000
52. Analise do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA): Compra Antecipada Especial da Agricultura
Familiar- 2005/2006
53. Análise do Setor automotivo da General Motors LTDA, no Segmento de vendas a Frotista em MT
54. Analise do Setor de Armazenagem de Grãos e fibras no Estado de Mato Grosso
55. Análise dos Canais de Comercialização da Cadeia Algodão /Têxtil Colorido no Estado de MT
56. Análise Qualitativa da Pecuária de Corte Fase de Engorda da Região de Rondonópolis em 1999
57. Arranjo Produtivo Locais como Instrumento de Desenvolvimento Socioeconômico APL de Móveis de
Cuiabá e Várzea Grande
58. As Formas Históricas de organização do Processo de Trabalho Fabril no Capitalismo
59. As Micro e Pequenas Empresas
60. As mudanças nas embalagens dos Produtos Cosméticos e suas Implicações nas Margens de
Comercialização dos varejos não Atendidos pela Indústria, no estado de MT
61. As Tarifas de Energia Elétrica Pós Privatização para os Consumidores do Estado de MT
62. As Teorias Econômicas e a Taxa de Juros no Brasil no Período de 1999 a 2002
63. Avaliação do Programas PRONAGER no Bairro Três Barras
64. Avaliação dos Custos dos Acidentes de Trânsito com Vitimas em Cuiabá em MT
65. Avaliação e Desempenho econômico do Setor de Energia Elétrica no Estado de MT no Período d
e1997 a 2002
66. Barreiras ao Processo Produtivo da Madeira em Sinop 2000- 2005
67. Caracterização da estrutura de mercado do setor turístico no estado de MT(enfoque geral do estado )
68. Comércio Eletrônico
69. Concentração de Crédito Rural Concedido no Brasil Uma Análise Entre as Instituições Ofertantes
Oficiais
70. Contratos de Opções como Alternativa de Venda dos Produtos Agrícolas em MT
71. Controle de Metas Inflacionarias Através da taxa Selic: Analise e sua Viabilidade no Período Entre
1999-2005
72. Cooperativas de crédito uma nova alternativa de alocar e aplicar Recursos Financeiros
73. Cooperativas em MT
74. Cooperativismo de credito em Mato Grosso Como Fonte de Geração de Emprego e Distribuição de
Renda
75. Cooperativismo de Credito Rural e Sua Contribuição Para o Pronaf
76. Custo do aluno do ensino médio na educação estadual em Cuiabá no ano de 2006
77. Custo do Ensino da UFMT. Uma Abordagem de Caso do Curso de Economia da UFMT.
78. Desemprego do Jovem Mato-Grossense na Década de 90
79. Desemprego e Mercado Informal na Cidade de Cuiabá Shopping Popular no Bairro do Porto em
Janeiro de 2004
80. Desemprego tecnológico na Indústria Brasileira na Década de 90
81. Desenvolvimento Sustentável: Uma Análise sobre a Poluição do rio Cuiabá em decorrência do
escoamento do Esgoto Doméstico, no Município de Cuiabá MT 2000
82. Desigualdade de Renda e Pobreza nos Municípios de Mato Grosso que Tem Como Base Econômica o
Agronegócio: o Caso de Sorriso e Lucas do Rio Verde
83. Desemprego:Uma Abordagem Teórica
84. Determinação e Análise da Variação da Taxa de Juros Fixadas Pelo COPOM no Brasil entre Julho de
1996 a Dezembro de 2004
85. Determinantes da Produtividade da Pecuária de Corte (Fase de Engorda) no Município de Cáceres-MT
86. Dinâmica Demográfica e Socioeconômica uma Análise do Município de Cuiabá: 1980 1991 2000
87. Discriminação (gênero de cor) e Heterogeneidade ( Escolaridade e Idade) como causas do
Rendimentos (salários) em Cuiabá MT 2001
88. Distribuição de Renda, Bolsa Família em Cuiabá
89. Economia Aplicada na Gestão das Micro e Pequenas Empresas do Ramo de Comércio de Móveis
Planejados em Cuiabá
90. Energia como Componente do Processo de Desenvolvimento de um Pequeno Município
Matogrossense Caso de Nobres
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91. Estudo da Demanda por Turismo de Negócio no Município de Cuiabá com vista a Implantação de um
Hotel
92. Estudo de Caso. A Isenção do IPVA para Veículos novos no Estado de MT. Aspectos Motivadores e
Resultados Obtidos Após um Ano de Vigência da Lei
93. Evolução da Carga Tributaria em Mato Grosso no período de 1994/2003
94. FCO como Instrumento de Política Pública e sua Importância para o Desenvolvimento do Turismo na
Região Centro Oeste
95. Financiamento do Setor Saúde no Estado de Mato Grosso nos Anos de 2000 a 2004
96. Financiamento para Agricultura Familiar como Forma de Redução da Pobreza no Campo
97. Gestão de qualidade na Construção Civil: Subsetor de edificações como fator de estratégia competitiva
98. Impacto das Variações no Preço, Quantidade e Cambio Real Nas Receitas de Exportação do Setor
Sucroalcooleiro Nacional nos Anos de 1998 Á 2005
99. Imperfeições do Mercado de roupas e Confecções de Cuiabá MT e suas Implicações sobre o Pequeno
Varejo
100. Identificação de especialidades agropecuárias nos municípios da mesorregião norte do estado de MT
101. Identificações de Concentrações Industriais no Estado de MT de 1992 a 2002
102. Investimento na Indústria Automobilística Brasileiro nos anos 90
103. Mato Grosso e a Integração do Centro -Oeste - Sul Americano
104. Maximização do Lucro no Comércio Eletrônico
105. Mercado de trabalho: Uma Análise da Realização Educacional e Salarial entre Homens e Mulheres no
Setor Terciário Brasileiro a Partir da Década de 90
106. Mercado de Trabalho em Cuiabá e Várzea para os Economistas Formados na UFMT no Período de
2000 a 2002
107. Mercado Informal de Trabalho: Uma Complementação de Renda para uns e a Sobrevivência para
outros
108. Microcrédito no Brasil 1999 /2001
109. O Álcool no Estado de MT de 1930 até 2003
110. O Comércio Eletrônico no Brasil :As Mudanças nos Padrões de Consumo Frente as Novas tecnologias
111. O Comércio Internacional: MT e suas Vantagens Comparativas nas Exportações no Complexo da Soja
112. O efeito da BR-163 no transporte de soja
113. O spread Bancário no Brasil
114. O impacto da Previdência Social Para as Famílias de Baixa Renda no Brasil
115. O Impacto do Sistema de Amortização e dos Juros Sobre o Financiamento Habitacional a Luz da Lei
4380/64
116. O Impacto dos Planos Econômicos Implementados Durante o Período de 1950 a 2002 Na Economia de
Mato Grosso
117. O Impacto na Renda e no emprego do setor Madeireiro com a Implantação do Promadeira no
município de Juína MT no Período de 2000 a 2003
118. O Investimento Público no Brasil: analise do Provimento de Infra-estrutura Através das PPPs
119. O Mercado Informal - Reflexos de uma Economia em Tempos de crise
120. O Microcrédito Bancário: Uma Alternativa de Crédito p/ Pessoas físicas e Jurídicas
121. O Perfil Ocupacional e Educacional das Mulheres Mato-grossenses no Período de 1991 a 2003
122. O Perfil Sócio Econômico familiar dos trabalhadores da Construção Civil: o Caso dos Funcionários da
Construtora Tocantins no ano 2003
123. O Proarroz/MT - Industria e a Questão Ambiental
124. O processo de Formação de Municípios no Sudoeste do Estado de Mato Grosso
125. O Processo de terceirização e seus reflexos no Nível de emprego em Média Salarial
126. O trabalho Escravo No Brasil no Período Contemporâneo
127. O Turismo Gastronômico em Bom Sucesso: A Rota do Peixe
128. O Turismo no Pantanal Mato-Grossense :Uma Visão Econômica- Social Atual para Região de Barão de
Melgaço
129. Orçamento e Eqüidade de Gênero e Raça: Estudo do Plano Plurianual (2004-2007) do Governo do
Estado de Mato Grosso
130. Os Custos do Transporte e Armazenagem de uma Empresa Transportadora e Armazenadora de
Defensivos Agrícolas: Estudo de Casos
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131.
132.
133.
134.
135.

Os Fatores Determinantes da Demanda do Gás Natural no Estado de Mato grosso
Os Impactos da Tecnologia nas Relações de Trabalho no Brasil na Década de 90
os Impactos dos Resíduos da Industria de Laminação de Madeira no Município de Sinop MT/2001
Os Resíduos do Setor da Construção Civil em Cuiabá no Período 2000-2002
Partição dos serviços logísticos na distribuição de Eletrodoméstico entre as cidades de Manaus (AM) e
Parintins (AM) no ano de 2004
136. Pequenas e Microempresas processo de Exportação de Produtos Tipicamente Brasileira
137. Perspectiva Econômicas da produção de Camarão na região de Região de Cuiabá, na Atualidade
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.

Plano real :Política de Câmbio e a Política Econômica
Plano Real: Um Debate sobre as Conquista e Conseqüências para o Período de 1994 a 2004
Política Industrial de Mato Grosso
Política Pública e Agricultura Familiar
Potencialidade de MT para o Mercado de Carbono
Potencialidade econômica e os Impactos Ambientais da Produção de cana de Açúcar na Usina
Barralcool S/A , no Município de barra do Bugres no ano de 2003
Previdência social e renda
Previsão de preço da Soja
Processo de Privatização no setor de telecomunicações no Brasil de 1998 até o ano de 2002
Produção de Farinha Artesanal Comunidade de Barro do Buriti Jangada MT
Programa de geração de emprego e renda Proger Urbano uma Avaliação da segunda fase
Projeto de Assentamento Rural Vale do Arinos e a Teoria de Localização Agrícola
Questão Agrária, Ambientais e de Desenvolvimento em Poconé MT
Real Importância do capital social Dentro da Perspectiva de Combate a Pobreza no Desenvolvimento
local integrado e Sustentável
Reflexões Sobre o Mercado de Carbono Enfoque em MT
Reflexões Sobre Soja como Fator Contributivo para o Desenvolvimento em MT
Reforma do Estado- Um estudo de caso do Estado de MT no Período de 1995 a 2001
Reforma Tributária no Brasil-2001. Evolução e Discussão Atual
Relação entre o grau de Independência do Banco Central e a taxa de Inflação no Brasil no Período de
1984 a 2003
Relações de Comercialização de Produtos Lácteos no Município de Araputanga-MT, no Período de
1994 a 2002
Relações de Mercado na Indústria de Abate de Bovinos da Grande Cuiabá na Década de 90
Resenha dos Instrumentos de políticas Públicas ambiental
Rigidez Orçamentária e Investimentos Públicos
Rio Cuiabá e as Comunidades Ribeirinhas, Cuiabá Período de 1994 a 2004
Setor Público de Saúde no Município de Cuiabá 1995-2003
Tarifa de Energia Elétrica; Conceituação e Aspectos Estruturados do Novo Modelo do Setor Elétrico
Brasileiro
Terceirização da Frota de Veículos como Minimização dos Custos, em Cuiabá-MT, no Período d
e2001 a 2003
Terceirização da Informática na Rede de Serviços de Saúde do Estado de Mato Grosso
Transformação no Mercado de títulos Públicos, Face Implantação do Tesouro Direito apos Janeiro de
2002
Turismo de Eventos em Cuiabá e Várzea Grande
Turismo em Mato Grosso
Um Estudo Da Similaridade das Queimadas Entre Municípios no Estado de Mato Grosso
Um Estudo dos Dispêndios dos Consumidores de Cosméticos de Cuiabá e Várzea Grande, a partir da
Pesquisa de Orçamento Familiares (2000-2001) do NUPES/UFMT
Valoração Ambiental dos Impactos ao Meio Ambiente Causados pelos Poluentes na Indústria de
Curtume do estado de MT
Valoração contingente dos efeitos da Fumaça provenientes das queimadas do Município de Chapada
dos Guimaraes (MT)
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173. Valorização Contingente da Coleta Seletiva do lixo Urbano em dos Bairros de Cuiabá MT
174. Viabilidade de Implantação de uma Indústria de Máquinas Agrícolas para o Estado de MT
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9. REGULAMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM TRABALHO DE CURSO - MONOGRAFIA
9.1 Introdução
O Curso de Ciências Econômicas foi instituído e implantado pela Lei
Estadual n. 2413, de 08 de setembro de 1965, com autorização provisória em 22
de março de 1966 e confirmada pelo Decreto. 72.647 de 17 de agosto de 1971.
A partir de então, o curso passou por diversas reformas, em especial, a
partir de 1995, em consonância com o Parecer do Conselho Federal de Educação
n. 375/84, e Resolução N. 11/1984, o curso passou para seriado anual, conforme
Resolução Consepe N. 076, de 14 de agosto de 2000, que alterou a estrutura
curricular e regime do Curso de graduação em Ciências Econômicas, com efeitos
retroativos a 1995. Nesta Resolução, a integralização do Curso se dá mediante a
realização de um Trabalho de Conclusão de Curso com carga horária de 240
horas.
A reforma do projeto pedagógico, em consonância com as Diretrizes
Curriculares de 2006, dadas pela Resolução MEC Nº 7, de 29 de março de 2006 e
Parecer CNE N. 184/2006 de 07 de julho de 2006, da Câmara de Educação
Superior do Conselho Nacional de Educação, prevê a manutenção do trabalho de
curso (monografia).
Nesse contexto, o presente capítulo tem como objetivo regulamentar os
procedimentos necessários, complementar as normas já existentes e orientar a
elaboração do projeto e da redação final do trabalho de conclusão.

9.2 Do Trabalho de Curso
O Trabalho de Curso (TC) previsto nas Diretrizes Curriculares de
Ciências Econômicas, conforme Resolução Nº 7, de 29 de março de 2006 do
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Conselho Nacional de Educação, é componente obrigatório do curso de Ciências
Econômicas. Ainda, a monografia enquanto Trabalho de Curso, no Artigo 10º:
Art. 10. O Trabalho de Curso deve ser entendido como um
componente curricular obrigatório da instituição a ser realizado sob a
supervisão docente.
Parágrafo único. O Trabalho de Curso, referido no caput, deverá
compreender o ensino de Metodologia e Técnicas de Pesquisa em
Economia e será realizado sob supervisão docente. Pode envolver
projetos de atividades centrados em determinada área teórico-prática
ou de formação profissional do curso, que reúna e consolide as
experiências em atividades complementares, em consonância com
os conteúdos teóricos estudados. É desejável que tenha o formato
final de um artigo, obedecendo às normas técnicas vigentes para
efeito de publicação de trabalhos científicos, que verse sobre
questões objetivas, baseando-se em bibliografia e dados secundários
de fácil acesso.
Desta forma, a monografia permite
um momento de síntese em que o aluno tem a oportunidade de
reunir na sua estrutura cognitiva os grandes temas, as grandes
questões que foram debatidas ao longo do curso. É o momento em
que os conhecimentos adquiridos são reunidos, inter-relacionados e
também o momento de aplicação prática de conhecimentos teóricos
no estudo de um objeto concreto da realidade econômica escolhido
pelo próprio aluno (ANGE, 2006:15).
Assim, constitui a monografia em um trabalho acadêmico-científico com
tema escolhido pelo aluno, o qual irá desenvolvê-lo de forma individual, sob
orientação docente. No referido trabalho deve ser abordado um único tema que
quanto mais específico e preciso for, tornará ainda mais proveitosa esta jornada.
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Importa destacar ainda que o trabalho monográfico deva seguir regras
metodológicas previstas no Manual de Monografia estabelecido pelo Colegiado de
Curso de Ciências Econômicas e, assim, o objetivo precípuo deste regulamento é
orientar a atuação conjunta entre corpo docente e discente, ou orientadores e
orientandos na busca pelo aprimoramento do espírito científico em nossa
Instituição.
O Trabalho de Curso (TC) enquanto produto final deverá ser
apresentado sob a forma mínima de um artigo científico, conforme Parágrafo
Único do Artigo 10º anteriormente transcrito.

9.3 Da Orientação
9.3.1 Do Orientador

O professor orientador deve ser obrigatoriamente do Departamento de
Economia da Faculdade de Administração, Economia e Ciências Contábeis, que
ministram aulas no curso de Graduação e/ou Pós-Graduação, efetivo ou substituto
(durante a vigência do contrato).
O aluno poderá ter um co-orientador de outros departamentos da UFMT
ou de outras instituições de ensino superior, de áreas afins à Economia, desde
que em comum acordo com o orientador.
Ao professor orientador caberá:
- Orientar o aluno na re-elaboração do Projeto de Pesquisa apresentado pelo
mesmo no início do período letivo em que se inicia a orientação;
- Garantir atendimento ao orientando, em horário previamente acordado entre
ambos;
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- Discutir com o orientando os procedimentos metodológicos, a base teórica da
pesquisa e o cronograma de execução;
- Orientar o aluno, quando necessário, a cursar disciplinas complementares, ou
participar de atividades ou cursos de extensão, objetivando suprir alguma
dificuldade teórica e/ou técnica que venha comprometer a realização do TC, como
cursos de produção de textos, área de informática, estatística, econometria e
outros;
- Orientar no máximo cinco alunos por período letivo. Os casos excepcionais não
implicarão em diminuição de encargos didáticos ao professor orientador; e,
- O orientador poderá solicitar ao Colegiado de Curso desligamento do orientando
que não estiver correspondendo ao desenvolvimento do trabalho, desde que as
razões apresentadas sejam aceitas por este Colegiado.

9.3.2 Do Orientando
O orientando deverá fazer contatos prévios com o provável orientador,
preferencialmente nos períodos letivos anteriores ao da disciplina Monografia II
(quando se dará formalmente a orientação), para definição das linhas de trabalho
durante o curso de Ciências Econômicas.
O orientando poderá solicitar mudança de orientador, desde que as
razões apresentadas sejam aceitas pelo colegiado de curso e não infringindo o
calendário pré-estabelecido para tal.
Ao orientando caberá:
- Comparecer regularmente às seções de discussões com o orientador;
- Realizar seu próprio levantamento bibliográfico;
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- Realizar o levantamento de dados; e,
- Redigir seu próprio trabalho, o qual em capítulos ou em partes, deverá ser
entregue ao orientador que, após leitura e comentários, orientará o aluno quanto
às possíveis modificações.

9.3.3 Condições para Invalidação/Anulação do Trabalho de Curso – TC
Poderá ser invalidado ou anulado o Trabalho de Curso, ou impedida a
sua defesa em banca, com conseqüente reprovação na disciplina Monografia no
período letivo em andamento, se for verificada:
- Comprovada participação de terceiros, de forma parcial ou total, na redação do
trabalho; e/ou,
- Inclusão no corpo do trabalho de textos/parágrafos de outros autores sem a
devida identificação autoral, inclusive de textos obtidos na Internet.

9.4 O Projeto de Pesquisa
Conforme estabelecido no ementário da disciplina Monografia II, o
estudante deverá elaborar o projeto de monografia no 7º semestre, sob orientação
docente formalizada pelo estudante via matrícula na disciplina e pelo docente (via
formulário específico – Anexo A) junto ao Colegiado de Curso. O formulário deve
conter os dados do tema proposto, nome do estudante e orientador, assim como
horários de atendimento.
O projeto deverá preocupar-se principalmente em englobar os seguintes
pontos: contribuição do tema da pesquisa para a Economia; coerência da
estrutura do projeto; e, objetividade para a realização do projeto.
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Quanto ao formato da apresentação do Projeto, deve atender ao
estabelecido no Manual de Monografia aprovado pelo Colegiado de Curso e
incluídos os seguintes itens:
1.ANTETEXTO
•

CAPA

•

FOLHA DE ROSTO

2.TEXTO
•

TEMA; (devidamente discutido com o professor Orientador de sua escolha)

•

JUSTIFICATIVA;

•

PROBLEMA e HIPÓTESE;

•

OBJETIVOS;

•

METODOLOGIA ADOTADA;

•

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA;

•

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO;

3.PÓS TEXTO
•

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Quando da elaboração e execução do projeto de pesquisa, os custos

ficam sob a responsabilidade exclusiva do bacharelando. É possível, entretanto,
que este e seu orientador viabilizem recursos, subsídios ou outras formas de
financiamento, que não acarretem responsabilidades ao Departamento.

9.5 Do Prazo de Entrega
O Projeto de Pesquisa deverá ser entregue e protocolizado na
secretaria do Departamento de Economia dentro do prazo estipulado para término
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das aulas do período letivo, conforme Calendário Acadêmico da UFMT, e com o
encaminhamento assinado pelo Orientador e com ciência do Orientando (Anexo
B). A avaliação na disciplina será realizada pelo orientador, o qual atribuirá nota de
zero (0,0) a dez (10,0) conforme Resoluções Consepe que tratam da avaliação do
discente. Esta nota será encaminhada ao coordenador de curso, o qual reunirá as
notas de todos os estudantes e lançará no diário de classe da disciplina,
juntamente aos formulários de encaminhamento de notas do orientador (Anexo B).

9.6 A Inscrição ao Trabalho de Curso - TC
Poderão inscrever-se para realizar o TC, disciplina de Monografia III, os
alunos que iniciam o último semestre para integralização do curso com aprovação
em Monografia II. O prazo máximo para conclusão do TC respeitará o prazo
máximo para integralização do curso e normas vigentes na Instituição.
Os casos omissos deverão ser encaminhados, via processo, para serem
analisados pelo Colegiado de Curso, cujo parecer deverá se pautar pelas normas
da Universidade Federal de Mato Grosso.
O candidato deverá:
- Realizar matrícula na disciplina Monografia III no calendário acadêmico vigente
para aquele período letivo;
- Apresentar o Projeto de Pesquisa aprovado em Monografia II ao Professor
Orientador, dentro do prazo estipulado pelo mesmo.
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9.7 Constituição da Banca
O TC em versão para defesa em banca examinadora pública deverá
ser encaminhado pelo orientador em formulário próprio (Anexo C) acompanhado
de três vias do TC, encadernadas em espiral, e solicitada a constituição de banca.
O prazo para entrega do TC e solicitação de constituição de banca é
de no mínimo 15 (quinze) dias impreteríveis, de antecedência da data prevista
pelo Calendário Acadêmico da UFMT para o término do semestre letivo.
A Banca examinadora será composta de três membros, podendo um
ser de fora do Quadro Regular de Docentes do Departamento de Economia,
desde que autorizado previamente pelo Colegiado de Curso. Na falta de algum
membro da banca, a mesma não poderá ser composta.
Os professores sugeridos pelo orientador para Banca Examinadora de
Trabalho de Curso deverão no mínimo ser bacharéis ou especialistas no tema a
que se refere à pesquisa e estarem aptos a avaliar e sugerir sobre o tema
trabalhado.
A divulgação da data, local e horário da realização da banca de defesa
pública será de responsabilidade da secretaria da coordenação de ensino do
curso.

9.8 Da Avaliação
O Presidente da Banca Examinadora será sempre o professor
orientador e a ele caberá:
a) Abrir os trabalhos e apresentar os componentes da Banca Examinadora;
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b) Regular os debates, após a apresentação dos trabalhos pelo aluno, primeiro à
Banca, depois aos convidados e público presente para esclarecimentos;
c) Reunir com os professores da Banca Examinadora logo após apresentação do
trabalho, para proceder à avaliação final, e encaminhar o resultado à coordenação
em formulário próprio (Anexo D);
d) A aprovação estará condicionada às correções sugeridas pela banca, com até
10 (dez) dias de prazo para a entrega das cópias corrigidas, sendo considerado
reprovado quando não entregar no prazo estipulado.
A avaliação do TC será feita pela Banca Examinadora, após a
apresentação oral do trabalho e argüições. As sugestões dos membros da Banca
serão relatadas em formulário próprio (Anexo E), os quais ficarão em poder do
orientador para verificação das correções sugeridas.
A aprovação ocorrerá quando, ao prazo máximo de 10 (dez) dias,
apresentar à Coordenação de Curso duas cópias do trabalho devidamente
encadernadas, em versão capa dura conforme Manual de Monografia, sendo uma
para a Biblioteca Central e outra para o Acervo do Departamento de Economia, e
ainda uma cópia para o Orientador (encadernação simples ou CD-Rom) e um CDRom com a versão completa do TC para Acervo do Departamento de Economia,
contendo as correções sugeridas pela banca e aceitas em comum acordo com seu
orientador.
Será considerado aprovado o bacharelando que obtiver média final
igual ou superior a cinco, considerando todas as correções e/ou sugestões que a
Banca Examinadora propuser, tendo direito ao grau de Bacharel.

9.9 Estrutura do TC
As partes seqüenciadas que compõem o TC devem seguir o
estabelecido no Manual de Monografia, aqui resumidos seus aspectos gerais:
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A) PRÉ-TEXTO
¾ CAPA
¾ FOLHA DE ROSTO
¾ Anverso da Folha de Rosto: nesta folha deverá constar: o Título da
Monografia e o nome do Elaborador.
¾ Verso da Folha de Rosto: nesta folha deverá constar a Ficha Catalográfica
da Monografia.
¾ DEDICATÓRIA (opcional)
¾ AGRADECIMENTOS (opcional)
¾ EPÍGRAFE (opcional)
¾ SUMÁRIO
¾ LISTAS DE ILUSTRAÇÕES (Tabelas, Figuras e Gráficos)
¾ RESUMO
¾ PALAVRAS-CHAVE
¾ CÓDIGOS JEL (Classificação do Journal of Economic Literature – Anexo F).
B) TEXTO:
¾ INTRODUÇÃO: é um texto que tem a função de preparar psicologicamente o
leitor, para o que é desenvolvido no corpo da monografia, mostrando-se uma
abordagem geral em torno do tema pesquisado, indicando-se a justificativa,
problema/hipótese, objetivos e metodologia, bem como,

as seções que

compõem o trabalho, de maneira resumida e objetiva, sem apresentar as suas
análises detalhadas, podendo-se, inclusive, fazer algumas colocações
pertinentes à conclusão.
¾ DESENVOLVIMENTO
¾ CONCLUSÕES
C) PÓS-TEXTO
¾ REFERÊNCIAS
¾ APÊNDICES (opcional)
¾ GLOSSÁRIO (opcional)
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9.10 Apresentação do TC Final
O formato segue o Manual de Monografia do Departamento de
Economia e aqui se tem aspectos resumidos do TC (monografia).
¾ Formato: o trabalho deve ser digitado em letras Times New Roman, tamanho
variável conforme Manual de Monografia e espaço duplo, impresso em papel
A4 (210 x 297 mm), utilizando-se apenas uma face de cada folha.
¾ Sistema de reprodução: permite-se fotocópia e/ou impressão.
¾ Margem: devem ser observadas em todas as páginas, as margens:
o Margem Superior: 3 cm
o Margem Inferior:

2 cm

o Margem Esquerda: 3 cm
o Margem Direita:

2 cm.

¾ Espaçamento: o espaçamento entre parágrafos obedecerá ao Manual de
Monografia do Departamento de Economia.
¾ Numeração das páginas: todas as páginas devem ser numeradas seguidas e
uniformemente. A parte preliminar do trabalho deve ser numerada com
algarismos romanos em caixa baixa (i,ii,iii, iv,...) exceto a página de rosto, que
é contada mas não numerada; as páginas do texto, material e referências
devem ser numeradas com números arábicos. Em ambos casos os números
devem ser impressos na margem superior, à direita.
¾ Numeração dos capítulos e subcapítulos: o texto pode sofrer subdivisões em
capítulos e subcapítulos de primeira e segunda ordem, anotados por
algarismos arábicos assumindo o seguinte aspecto:
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
a) alínea
b) :

SEÇÃO PRIMÁRIA
Seção secundária
Seção terciária
Seção quartenária
Seção quinária
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c) .
Evite divisões de subcapítulos de terceira ordem. Cada capítulo deve iniciar em
uma nova página.
¾ Notas de rodapé: alusivas a alguma referência ou notação que não deve ser
incluída diretamente no texto. Quando incluídas não devem ser extensas e
referidas com auxílio de numeração arábica seqüencial com fonte Times New
Roman em sobrescrito.
¾ Quadros, Tabelas e Ilustrações: os quadros e tabelas são identificados
numericamente de forma seqüencial e, se a quantidade justificar, poderá ser
seqüencial por capítulos ou subcapítulos.
As legendas dos quadros e tabelas devem ser colocadas fora, acima dos
quadros e tabelas propriamente ditos e apenas iniciada com letra maiúscula.
Ex: Quadro 1 - Deformações estatísticas....
Ex: Tabela 5.3 – População de Mato Grosso – 1999.
Deverá constar também, fonte, data e autor, se for o caso.
Todo quadro deve ser mencionado no texto e sua colocação pode ser feita ao
longo, no corpo do texto, ou no final do trabalho de forma agrupada, ou como
anexos, mas não necessariamente.
Entende-se por ilustrações - fotografias, mapas, gráficos, etc... A legenda de
ilustrações inicia sempre com a palavra figura, e é colocada abaixo da mesma.
Ex: Figura 3 - Mapa do valor da produção agrícola do Estado de Mato Grosso 1990.
¾ Encadernação
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Os volumes finais que serão entregues à Coordenação de Curso deverão ser
apresentados encadernados com capa dura de cor AZUL ROYAL e letras
douradas na capa (igual à capa da monografia) e lombada (título/autor/ano).

Dorso / Lombada
- Título da Obra, ano e AUTOR
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10. CONCEPÇÃO E COMPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES
COMPLEMENTARES
A carga horária exigida para Atividades Complementares é variável, de
no mínimo 120 (cento e vinte) horas e o máximo de 300 (trezentas) horas, com o
devido registro no Colegiado de Curso para sua validação e posterior registro na
Coordenação de Administração Escolar da UFMT para fins de registro em
histórico escolar.
As atividades complementares aparecem como requisitos para a
formação acadêmica nas diretrizes curriculares do curso. São atividades que
buscam complementar a formação do estudante conciliando a teoria e a prática e
o engajamento nas atividades desenvolvidas na universidade assim como na
comunidade em geral.
A validação e contagem das horas de atividades complementares (AC)
respeitarão a seguinte ponderação:
¾ Estágios registrados na Provivas ou na Propeq da UFMT – 1 hora de estágio
realizado = 0,25 horas de AC
¾ Monitoria registrada na Proeg/UFMT – cada semestre de monitoria realizada =
30 horas de AC
¾ Iniciação cientifica registrada na Propeq/UFMT – cada semestre de Iniciação
cientifica realizada = 50 horas de AC
¾ Participação em pesquisa registrada na Propeq/UFMT – cada semestre de
pesquisa realizada com relatórios de acompanhamento = 30 horas de AC
¾ Participação em projetos de extensão registrados na Provivas/UFMT – 1 hora
de atividade = 0,25 horas de AC
¾ Apresentação de trabalho em congresso certificado pelo Colegiado de Curso –
cada trabalho apresentado = 20 horas de AC
¾ Realização de cursos de idiomas certificados pelo Colegiado de Curso – 1 hora
de curso = 0,25 hora de AC
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¾ Aproveitamento de estudos de cursos de extensão certificados pelo Colegiado
de Curso – 1 hora de cursos assistidos = 0,25 horas de AC
¾ Aproveitamento de estudos de disciplinas de outros cursos
o Da UFMT – 1 hora aula de disciplina = 1 hora de AC
o De outra IES – 1 hora aula de disciplina = 0,5 horas de AC
As disciplinas cursadas em outra estrutura curricular e que não puderem
ser aproveitadas como disciplinas obrigatórias do curso, poderão ser aproveitadas
enquanto atividades complementares do tipo “aproveitamento de estudos de
disciplinas de outros cursos da UFMT”.
As atividades complementares não são objetos de notas de avaliação,
mas sim de análise do cumprimento destas atividades. Desta forma, as notas
eventualmente atribuídas, por exemplo, em disciplinas aproveitadas como AC, não
alteram o coeficiente de desempenho acadêmico.
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11. COMPATIBILIDADE
ENTRE
DISCIPLINAS
DO
PROJETO EM VIGOR E A PROPOSTA DE REFORMA

11.1 Quadro de aproveitamento de disciplinas
Comparativo apenas para fins de equivalência entre as estruturas curriculares de
Ciências Econômicas da UFMT (1995 e 2007).
Estrutura 1995
Disciplina Cursada
Introdução a Economia

CH Tipo
120
O

Introdução as Ciências Sociais

120

O

Introdução à Filosofia
Economia e Ética
Ciência Política

60
60
60

E
E
E

Teoria Geral de Administração

60

E

Instituições de Direito
Contabilidade e Análise de
Balanços

60

O

120

O

Cálculo

120

O

Estatística Econômica

120

O

Econometria
Contabilidade Social

60
60

O
O

Teoria Macroeconômica

120

O

Desenvolvimento
Socioeconômico

120

O

Economia Neoclássica

120

O

Teoria Microeconômica
Economia Industrial
Economia Internacional

60
60
120

O
E
O

Economia Política

120

O

Economia do Setor Público
Economia Monetária
Política e Planejamento

120
60
60

O
O
O

+

Estrutura 2007
Disciplina a ser Aproveitada
Introdução à Economia
Introdução às Ciências
Sociais e Sociologia
Introdução à Filosofia
Economia e Ética
Ciência Política
Noções de Administração I
Noções de Administração II
Instituições de Direito
Contabilidade e Análise de
Balanços
Métodos Quantitativos em
Economia I
Métodos Quantitativos em
Economia II
Estatística Econômica I
Estatística Econômica II
Econometria Básica
Contabilidade Social
Macroeconomia I
Macroeconomia II
Macroeconomia III
Desenvolvimento
Socioeconômico
Microeconomia I
Microeconomia II
Microeconomia III
Economia Industrial
Economia Internacional
Economia Política I
Economia Política II
Economia do Setor Público
Economia Monetária
Política e Planejamento

CH
72

Tipo+
O

72

O

36
36
72
36
36
72

O
O
O
O
E
O

72

O

72

O

72

O

72
72
72
72
72
72
36

O
O
O
O
O
O
O

72

O

72
72
36
72
72
72
72
72
72
72

O
O
O
E
O
O
E
O
O
O
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Econômico
História Econômica

120

O

Monografia

240

O

Antropologia Econômica
Demografia Econômica
Econometria II

60
60
60

E
E
E

Economia Agrícola

60

E

Economia da Energia
Economia dos Recursos
Naturais
Economia do Trabalho
Economia dos Transportes

60

E

Econômico
História Econômica Geral
Economia Brasileira I
Economia Brasileira II
Metodologia e Técnicas de
Pesquisa em Economia
Monografia I
Monografia II
Monografia III
Antropologia econômica
Demografia Econômica
Econometria Intermediária
Economia Agrícola I
Economia Agrícola II
Economia da Energia

Economia Brasileira

120

O

Metodologia e Técnicas de
Pesquisa em Economia

120

O

60

E

Desenvolvimento Sustentável

72

O

60
60

E
E

36
36

E
E

Finanças das Empresas

60

E

36

E

Economia da Tecnologia
Economia Regional e Urbana
Elaboração e Avaliação de
Projetos
Engenharia Econômica
Pesquisa Operacional
Política Agrícola e
Desenvolvimento Econômico

60
60

E
O

36
36

E
O

120

O

72

O

60
60

E
E

Economia do Trabalho
Economia dos Transportes
Economia e Finanças das
Empresas
Economia e Tecnologia
Economia Regional e Urbana
Elaboração e Análise de
Projetos
Matemática Financeira
Pesquisa Operacional

36
72

E
E

60

E

Políticas Agroindustriais

36

E

+

Tipo = E para disciplina de escolha e O para disciplina obrigatória.

Disciplinas que passam a ser ofertadas a partir da nova estrutura:
Estrutura 2007
Disciplina
Analise da Política Externa Brasileira
Auditoria e Perícia Econômico-Financeira
Conjuntura Econômica
Contabilidade e Orçamento Públicos
Direito Internacional
Econometria Avançada
Economia Brasileira III
Economia de Mato Grosso
Economia Institucional
Formação Econômica do Brasil
Geografia Econômica

CH
36
72
36
72
72
72
36
36
72
72
36

Tipo+
E
E
E
E
E
E
E
O
E
O
E

72
72
72

O
O
O

72

O

72
72
108
36
36
72
36
36
36

O
O
O
E
E
E
E
E
E
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História das Relações Internacionais
Evolução do Pensamento Econômico
Mercados Financeiros e de Capitais
Planejamento Estratégico
Política Internacional
Políticas Públicas I
Políticas Públicas II
Relações Internacionais I
Relações Internacionais II
Relações Internacionais III

72
72
72
36
36
72
36
72
72
36

E
O
E
E
E
E
E
E
E
E

Disciplinas da Estrutura 1995 que não mais serão ofertadas3
Estrutura 1995
Disciplina
Administração de Pessoal
Cálculo II
Comercialização e Preços
Contabilidade Agrícola
Legislação Aplicada
Língua Inglesa I
Língua Francesa I
Organização Industrial
Organização e Métodos I
Processamento de Dados
Sistemas Econômicos Comparados

3

CH
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

Tipo+
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

Ressalta-se que alguns conteúdos destas disciplinas não mais ofertadas estão incluídos em
outras disciplinas, e que havendo estas disciplinas em outros cursos da UFMT ou outra IES, o
estudante poderá, com anuência e autorização do Colegiado de Curso, validá-las como atividade
complementar.
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11.2 Comparação Periódica da Estrutura 1995 para 2007
ESTRUTURA 1995 - PRIMEIRA SERIE (SERIADO ANUAL)
Disciplina
CH
Código
Introdução a Economia
Introdução as Ciências Sociais
Cálculo
Estatística Econômica
História Econômica

120
120
120
120
120

202-2129-0
110-2130-6
304-2085-7
310-2131-0
103-2132-2

ESTRUTURA 2007 (SERIADO SEMESTRAL)
PRIMEIRO SEMESTRE
SEGUNDO SEMESTRE
Disciplina
CH*
Disciplina
CH*
Contabilidade Social
Introdução à Economia
Métodos Quantitativos em
Economia I
Evolução do Pensamento
Econômico

72(4)
72(4)

Macroeconomia I
Microeconomia I
Métodos Quantitativos em
Economia II

72(4)
72(4)

72(4)

História Econômica Geral

72(4)

Introdução a Filosofia

36(2)

Introdução a Ciências
Sociais e Sociologia

72(4)

Economia e Ética

36(2)

72(4)

72(4)

* Carga Horária semestral e carga horária semanal entre parênteses.
ESTRUTURA 1995 - SEGUNDA SERIE (SERIADO ANUAL)
Disciplina
CH
Código
Economia Política
Economia Neoclássica
Contabilidade e Análise de Balanços
Contabilidade Social
Econometria
Instituições de Direito
Optativa I

120
120
120
60
60
60
60

202-2258-0
202-2260-2
203-2259-3
202-2261-0
202-2263-7
201-2262-4

ESTRUTURA 2007 (SERIADO SEMESTRAL)
TERCEIRO SEMESTRE
QUARTO SEMESTRE
Disciplina
CH*
Disciplina
CH*
Macroeconomia II
Microeconomia II
Estatística Econômica I
Formação Econômica do
Brasil

72(4)
72(4)
72(4)

Macroeconomia III
Microeconomia III
Estatística Econômica II

36(2)
36(2)
72(4)

72(4)

Economia Monetária

72(4)

Economia Política

72(4)

Metodologia e Técnicas
de Pesquisas em
Economia
Ciência Política

72(4)
72(4)

* Carga Horária semestral e carga horária semanal entre parênteses.
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ESTRUTURA 1995 - TERCEIRA SERIE (SERIADO ANUAL)
Disciplina
CH
Código
Teoria Macroeconômica
Economia Brasileira
Economia do Setor Público
Economia Internacional
Economia Monetária
Optativa II

120
120
120
120
60
60

202-2264-5
202-2265-3
202-2266-1
202-2267-0
202-2268-8

ESTRUTURA 2007 (SERIADO SEMESTRAL)
QUINTO SEMESTRE
SEXTO SEMESTRE
Disciplina
CH*
Disciplina
CH*

72(4)

Desenvolvimento
Socioeconômico
Noções de Administração
I
Contabilidade e Análise
de Balanços
Economia Brasileira II

72(4)

72(4)

Monografia I

72(4)

Economia Regional e
Urbana

36(2)

Economia Internacional

72(4)

Economia do Setor
Público

72(4)

Econometria Básica

72(4)

Economia Brasileira I
Política e Planejamento
Econômico

72(4)
36(2)
72(4)

* Carga Horária semestral e carga horária semanal entre parênteses.
ESTRUTURA 1995 - QUARTA SERIE (SERIADO ANUAL)
Disciplina
CH
Metodologia e Técnicas de Pesquisa em Economia
Elaboração e Avaliação de Projetos
Desenvolvimento Socioeconômico
Teoria Microeconômica
Economia Regional e Urbana
Política e Planejamento Econômico
Optativa III

ESTRUTURA 2007 (SERIADO SEMESTRAL)
SETIMO SEMESTRE
Disciplina
CH*
Noções
de Direito I
Monografia II
Elaboração e Análise de
Projetos
Desenvolvimento
Sustentável
Economia de Mato Grosso
Disciplinas de Escolha

120
120
120
60
60
60
60

Código
202-2269-6
202-2271-8
202-2270-0
202-2272-6
202-2273-4
202-2274-2

OITAVO SEMESTRE
Disciplina
CH*

36(2)

Monografia III

108(6)

72(4)

Disciplinas de Escolha

252 (14)

72(4)
72(4)
36(2)
72 (4)

* Carga Horária semestral e carga horária semanal entre parênteses.
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ESTRUTURA 1995 - QUINTA SERIE (SERIADO ANUAL)
Disciplina
CH
Monografia
Optativa IV
Optativa V
Optativa VI

240
60
60
60

Código
202-2275-0
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ANEXO A – FORMULÁRIO DE TERMO DE COMPROMISSO
DE ORIENTAÇÃO DE MONOGRAFIA II E MONOGRAFIA III
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO, ECONOMIA E CIÊNCIAS
CONTÁBEIS
COORDENAÇÃO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO DE CIÊNCIAS
ECONÔMICAS
ORIENTAÇÃO DE MONOGRAFIA II e III - TERMO DE COMPROMISSO
PERÍODO ACADÊMICO 200___
ALUNO
Eu,

.............

matrícula

nº

.......................................
......................................,

.....................................
solicito

ser

................................

orientado(a)

pelo

...,

professor(a)

.......................................................................................................................................

nas

disciplinas MONOGRAFIA II e III.

PROFESSOR
Declaro, para os devidos fins, que concordo em orientar o(a) estudante acima citado(a) nas
disciplinas MONOGRAFIA II e III, com o Tema: ......................................................
....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
HORÁRIOS DE ATENDIMENTO:
Dia da semana: ______________, no horário das ......h ........m às ......h ........m.
Dia da semana: ______________, no horário das ......h ........m às ......h ........m.
Dia da semana: ______________, no horário das ......h ........m às ......h ........m.
Dia da semana: ______________, no horário das ......h ........m às ......h ........m.
ASSINATURA E DATA:

Orientador(a) .............................................................................................

Orientando(a) .............................................................................................

Cuiabá, ......./ ........./ ........
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ANEXO B – FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO DE
PROJETO DE MONOGRAFIA E NOTA DE MONOGRAFIA II
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO, ECONOMIA E CIÊNCIAS
CONTÁBEIS
COORDENAÇÃO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO DE CIÊNCIAS
ECONÔMICAS
RESULTADO DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE MONOGRAFIA
PERÍODO ACADÊMICO 200__
Título do Projeto de Monografia: ...................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Estudante: .....................................................................................................................
........................................................................................................................................
Orientador - Profº(ª) .......................................................................................................
........................................................................................................................................
AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA MONOGRAFIA II: __________
NÚMERO DE FALTAS: _________horas
(máximo de 18 horas)
RESULTADO:
APROVADO
REPROVADO POR FALTA

REPROVADO POR MÉDIA
REPROVADO POR MÉDIA E FALTA

__________________________________
Orientador - Profº(ª)

Ciente do(a) estudante: .............................................................................
Cuiabá, .......... / ........... / ............
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ANEXO C – FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE BANCA
DE MONOGRAFIA
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO, ECONOMIA E CIÊNCIAS
CONTÁBEIS
COORDENAÇÃO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO DE CIÊNCIAS
ECONÔMICAS
SOLICITAÇÃO DE BANCA DE MONOGRAFIA
PERÍODO ACADÊMICO 200__
MD. COORDENADOR DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS ECONÔMICAS

Senhor Coordenador,

Encaminho a Vossa Senhoria a Monografia do(a) aluno(a) ____________________
___________________________________________________________________.

Solicito Constituição da Banca Examinadora.

Indico o(s) Professor(es) _______________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
para compor(em) a referida Banca. Informo que os professores já manifestaram
concordância.
Sendo só para o momento, subscrevemo-nos,
Atenciosamente,

_________________________________________________
Assinatura do(a) Professor(a) Orientador(a)
Dia da apresentação :_______________________
Horário

:_______________________

Equipamento necessário: _______________________
Contato com o aluno: Tel: __________________ Tel: ___________________
E mail:________________________________________.
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ANEXO D – FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO DE
MONOGRAFIA E NOTA DE MONOGRAFIA III
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO, ECONOMIA E CIÊNCIAS
CONTÁBEIS
COORDENAÇÃO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO DE CIÊNCIAS
ECONÔMICAS
RESULTADO DE AVALIAÇÃO DA BANCA DE MONOGRAFIA e NOTA DE
MONOGRAFIA III - PERÍODO ACADÊMICO 200___
Título da Monografia: .....................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Autor(a):..........................................................................................................................
........................................................................................................................................
PRESIDENTE da Banca/Orientador - Profº(ª) ..............................................................
........................................................................................................................................
AVALIAÇÃO DA BANCA e NOTA DE MONOGRAFIA III (Média dos 3 avaliadores de
zero a dez): __________
APROVADO SEM MODIFICAÇÕES
APROVADO COM MODIFICAÇÕES
________________________________

REPROVADO
__________________________________

Avaliador(a): ........................................... Avaliador(a): ..............................................
................................................................ .....................................................................
__________________________________
Presidente da Banca Examinadora
TERMO DE COMPROMISSO DO ALUNO:
Caso as modificações sugeridas pelos membros da banca examinadora sejam
consideradas obrigatórias assumo o compromisso de incorporá-las ao texto final da
monografia. Assumo também o compromisso de entregar na secretaria do
departamento, até dez dias após esta data: 02(duas) cópias da monografia
confeccionada em capa dura e uma cópia em CD-ROM, sob pena da nota não ser
encaminhada à CAE.
Ciente do(a) aluno(a): .............................................................................
Cuiabá, .......... / ........... / ............
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ANEXO E – FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DE
MEMBRO DA BANCA DE MONOGRAFIA
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO, ECONOMIA E CIÊNCIAS
CONTÁBEIS
COORDENAÇÃO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO DE CIÊNCIAS
ECONÔMICAS
AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DE MEMBRO DA BANCA DE MONOGRAFIA
PERÍODO ACADÊMICO 200__

Título da Monografia: .....................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Autor(a): .........................................................................................................................
........................................................................................................................................
Membro da Banca: Profº(ª): ..........................................................................................
........................................................................................................................................
Modificações sugeridas: ................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
(continuação no verso)
AS MODIFICAÇÕES SÃO OBRIGATÓRIAS?
AVALIAÇÃO: NOTA (de zero a dez):

SIM

NÃO

____________

Assinatura do(a) professor(a) : ......................................................................................

Ciente do(a) aluno(a): ....................................................................................................
Cuiabá, ........ / .......... / .............
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ANEXO F – LISTA DE CÓDIGOS PARA CLASSIFICAÇÃO DA
MONOGRAFIA CONFORME O JOURNAL OF ECONOMIC
LITERATURE (JEL)
Os Códigos foram reproduzidos a partir de:
JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE, vol. XL, N. 2, June. 2002.
Também disponível em
<http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.html>
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