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I) OBJETIVOS 

O curso tem como objetivo fornecer instrumental conceitual capaz de possibilitar 

a formação de profissionais com conhecimento e visão crítica em relação à história 

econômica do Brasil a partir do período da economia cafeeira, até o período do 

governo Dilma. 

II) CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Economia Cafeeira, Industrialização e Era Vargas 

1.1 A economia cafeeira e a crise de 1929 

1.2 O Processo de Substituição de Importações 

1.3 Papel da agricultura na indústria do país.  

1.4 O governo Vargas 

 

2. O Governo JK e o período de instabilidade  

2.1 O Plano de Metas 

2.2 Política cambial e os instrumentos de apoio financeiro ao crescimento 

intensivo 

2.3  Período de instabilidade - 1961/63 

3. Reformas, Endividamento e o Milagre Econômico 

3.1 Desequilíbrios e pontos de estrangulamento na economia brasileira 

3.2 O Plano Trienal 

3.3  O período de reajuste (1964/67) 

3.4 Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG): diagnóstico e resultados. 

3.5 O período do Milagre - expansão da economia 

 

4. O II PND e a crise da dívida 

4.1 O II Plano Nacional de Desenvolvimento - II PND 

4.2 A crise do petróleo de 1979 

4.3 A crise da dívida 

4.4 O processo de ajustamento estrutural da economia brasileira dos anos 1980 

       5. A nova República 

5.1 Aceleração inflacionária e os planos de combate à inflação  

5.2 A moratória da dívida externa de 1987 

 

 

       6. Reformas Liberalizantes e estabilização 

6.1 Globalização financeira e produtiva 

6.2 Abertura da economia brasileira, redefinição dos papéis do Estado e políticas 

de estabilização. 



6.3 Plano Real, política monetária e cambial: da âncora cambial ao regime de 

metas 

6.4 Crises externas financeiras da década de 1990 e seus impactos sobre a 

economia brasileira 

 

        7. A era PT  

7.1 A política econômica do governo Lula  

7.2 A crise financeira internacional de 2008, seus impactos e desdobramentos na 

economia brasileira 

7.3 O governo Dilma: da reorientação da estratégia de desenvolvimento ao 

impeachment 

 

 

III) METODOLOGIA 

Esta disciplina será lecionada por aulas teóricas expositivas (slides), de forma 

síncrona e assíncrona que serão disponibilizadas no ambiente virtual Google Classroom. 

Todas as aulas serão ofertadas no ambiente Google Classroom e as aulas síncronas serão 

gravadas de acordo com o Art. 7 da Resolução 33/2020. Os discentes deveram realizar 

leitura prévia dos textos da aula.  

A professora usará a plataforma Google Classroom para organizar e estabelecer 

cronogramas para as atividades da disciplina, que será o principal meio de comunicação 

com os alunos. O link para a aula síncrona será disponibilizado com a devida antecedência 

ao horário. Além disso, os alunos terão acesso às bibliografias pelo ambiente virtual da 

biblioteca da UFJF, “siga/biblioteca”, na forma digital (E-book). Aos discentes, serão 

demandados recursos que forneçam acesso ao conteúdo expositivo das aulas, às 

atividades semanais e às atividades avaliativas. Isso poderá ser feito utilizando 

computador, smartphone, tablet ou similar com acesso à internet.  

 

IV) AVALIAÇÃO  

A-1) Leitura prévia dos textos utilizados em aula e produção de resenhas do 

mesmo como forma de verificação de leitura e presença na aula. Cada aula o aluno deverá 

enviar, em data estabelecida pela professora, uma resenha, de uma lauda, do texto da 

leitura prévia de cada aula, com os seus pontos principais. Esta atividade constará 20% 

da nota. 

A-2) Trabalho  

Trabalho a ser realizado de forma individual com o tema estipulado pela 

professora. Cada aluno será responsável por enviar um texto entre 5 e 10. 

Questão: Discuta a trajetória da industrialização brasileira desde os anos 

1930 até o fim do período desenvolvimentista, na década de 1970. 

 

A-3) Prova 

Uma avaliação que será aplicada via Google Forms com data previamente 

agendada com os alunos.  

 

A nota será calculada da seguinte forma: 

NOTA = 0,1*A1 + 0,4*A2 + 0,5*A3 



 

A avaliação será realizada de forma assíncrona, em dia e horário previamente 

agendados pela professora. 
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