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I) OBJETIVO 

Fornecer aos estudantes os subsídios necessários à compreensão e avaliação crítica 

dos principais movimentos econômicos, sociais e políticos no Brasil ao longo das 

aproximadamente cinco décadas que vão desde os desdobramentos da crise de 1929 até 

a crise da dívida no início da década de 1980, a partir da leitura das várias interpretações 

dos acontecimentos econômicos, sociais e políticos.   

 

II) CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

• A crise de 1929 e as principais políticas econômico financeiras da década de 1930 

• A era Vargas 

• Governo Dutra 

• Segundo governo Vargas 

• Os anos dourados 

• Desequilíbrio e os pontos de estrangulamento na economia brasileira, o Plano 

Trienal e o Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG): diagnóstico e 

resultados.  

• Ditadura militar (1964-1985) 

• As bases para a retomada do crescimento 1968-1973, o primeiro choque do 

Petróleo e suas repercussões internas e o II PND. 

• Crise da dívida, o processo de ajustamento estrutural da economia brasileira dos 

anos 1980 e a moratória da dívida externa de 1987. 

• O processo de Industrialização Brasileira  

 

 

III) METODOLOGIA 

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

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

A utilização de filmes/documentários sobre os períodos e temas abordados também fará 

parte da estratégia de aula do curso. 

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) e algumas outras 



bibliografias estão disponibilizadas neste plano de ensino. 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) Relatório de participação 

O controle de presença será feito por um relatório de participação. Os alunos deverão 

enviar no Classroom um relato, de 15 a 20 linhas, da essência do aprendizado da aula. 

O relatório deverá ser enviado até 7 dias seguintes à aula em questão, por meio de 

tarefas que serão criadas no Classroom.  

 

A-2) Prova 

A-3) Trabalho  

 

 A nota será calculada da seguinte forma: 

NOTA = (A1 + A2 + A3)/3   

 

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

agendados pela professora. 

 

Prova Substitutiva: apenas para os que deixaram de fazer uma das avaliações. 

Conteúdo de todo o semestre.   
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