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Programa do Curso

1. Objetivo

Proporcionar ao aluno as bases para a compreensão do papel do setor
público e para o debate do impacto de políticas públicas baseado em
evidências.

2. Horário das Aulas

Segunda: 14-18h
As aulas serão disponibilizadas de forma assíncrona.

3. Horário de Atendimento

Professor: Em horário previamente agendado via e-mail.

4. Tópicos 1

(a) Papel do estado na economia

(b) Eficiência de mercado

(c) Falhas de mercado

(d) Eficiência e equidade

(e) Teoria do gasto público e bens públicos

(f) Externalidades

(g) Regulação

(h) Finanças públicas

(i) Políticas Públicas

i. Instituições e desenvolvimento

1sujeito a alterações no decorrer do semestre
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ii. Crime
iii. Pobreza e desigualdade
iv. Introdução à Nova Economia Política

5. Atividades assíncronas 2

• Primeiro Estudo Dirigido
Valor: 25 pontos
Conteúdo: Tópicos a, b, c, d
Data: a definir

• Segundo Estudo Dirigido
Valor: 25 pontos
Conteúdo: Tópicos e, f, g
Data: a definir

• Seminário - Política fiscal e finanças públicas 3

Valor: 25 pontos
Conteúdo: Tópico h
Data: a definir

• Resenhas
Valor: 25 pontos
Conteúdo: Tópicos i
Data: a definir

Bibliografia

A bibliografia de cada tópico será disponibilizada ao longo do curso, em
formato digital e acessível a todos, e será composta de artigos, material de aula,
livros e cursos disponíveis online.

Varian, H. (2017). Microeconomia. Elsevier Brasil. (Complementar)

STIGLITZ, Joseph . La economía del sector público. W.W. Norton Company,
New York, 3a ed, 2000. (Complementar)

Referências adicionais de cada tópico serão indicadas no material do curso

2sujeito a alterações no decorrer do semestre
3Em grupo. Avaliação da apresentação e material. Exposição inicial de 30 a 40 min. Deve

conter: embasamento teórico, contextualização para Brasil e discussão de políticas públicas
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Importante

Não é permitido filmar, fotografar ou gravar aúdio da aula sem autorização
escrita do professor. Não é permitido divulgar ou compartilhar qualquer
material de aula.

A apuração da frequência dos(as) discentes no ERE ocorrerá a partir da
participação nas atividades propostas e entrega de trabalhos nos prazos
definidos no plano de curso divulgado pela docente.

Os alunos necessitarão de um computador, notebook ou celular com acesso à
internet e leitor de PDF.
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