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Disciplina: Desenvolvimento Econômico I (Turmas D, N e P) Código: SE 320 

Natureza:  
( x ) Obrigatória  (   ) Optativa 

(  x ) Semestral      (  ) Anual  Pré-requisito: SE503 Nº total vagas: 150 

CH Total: 75 

CH semanal: 5,7 

 

Padrão (PD): 75 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 
Orientada (OR):  

0 

Prática Específica 

(PE): 0 

Estágio de Formação Pedagógica 

(EFP): 

 

EMENTA (Unidade Didática)  
Modelos macroeconômicos de longo-prazo. Acumulação de capital e crescimento econômico. O modelo Harrod-Domar. O modelo 
neoclássico de crescimento (Solow). Progresso técnico e crescimento econômico: as formulações de Kaldor e Solow. A nova teoria 
do crescimento endógeno. Inovação técnica e concorrência Schumpeteriana. 

Justificativa para a oferta a distância 
Trata-se de uma disciplina obrigatória para o 8º período e cuja integralização é de grande importância para estudantes na fase final 
do curso. Considerando as possibilidades de oferta da disciplina neste período especial, em decorrência da necessidade de 
afastamento social provocada pelo covid-19, justifica-se a oferta da disciplina em função de que a exposição e discussão de seu 
conteúdo ser factível por meio de aulas remotas. 

Objetivos (Geral e Específicos) 
O objetivo desta disciplina é apresentar aos(às) estudantes as principais teorias (modelos) sobre crescimento econômico, discutir as 
implicações (e restrições) dos modelos e seu uso para análises da realidade, e as concepções sobre desenvolvimento econômico a 
partir da discussão teórica sobre as bases do crescimento econômico. 

 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 
A disciplina terá carga horária semanal de 5,7 horas/aula e o curso será ministrado em 13 semanas para atender às 75 horas/aula.  
Data de Início: 20/09/ 2021 
Data de Término: 15/12/ 2021                   

 
 

Semanas Data

Aula/Atividade/Etc.

A numeração dos vídeos não segue, necessariamente, a 

numeração da ordem dos dias de aula 

Tempo dedicado 

à atividade (em 

horas)

Referências Docente Responsável

20/09/2021 (segunda-

feira)

Apresentação de Introdução aos temas do curso 

[Assistir vídeo 1 e Responder as questões que também 

servem como controle de frequência]

2,0 Vídeo + Slides de aula Prof. Wellington

22/09/2021 (quarta-

feira)

Modelos e fatos estilizados I

[Assistir vídeo 2 e Responder as questões que também 

servem como controle de frequência]

2,0 Vídeo + Slides de aula Prof. Wellington

Carga horária 

complementar 

Modelos e fatos estilizados II

[Assistir vídeo 3 e Responder as questões que também 

servem como controle de frequência]

1,8 Vídeo + Slides de aula Prof. Wellington

27/09/2021 (segunda-

feira)

Modelo de crescimento Harrod-Domar I

[Assistir vídeo 4 e Responder as questões que também 

servem como controle de frequência]

2,0 Vídeo + Slides de aula Prof. Wellington

29/09/2021 (quarta-

feira)

Modelo de crescimento Harrod-Domar II

[Assistir vídeo 5 e Responder as questões que também 

servem como controle de frequência]

2,0 Vídeo + Slides de aula Prof. Wellington

Carga horária 

complementar 
Revisar conteúdos anteriores 1,8 Vídeo + Slides de aula Prof. Wellington

04/10/2021 (segunda-

feira)

Modelo de crescimento de Kaldor (crescimento keynesiano 

- versão de Cambridge)

[Assistir vídeo 6 e Responder as questões que também 

servem como controle de frequência]

2,0 Vídeo + Slides de aula Prof. Wellington

06/10/2021 (quarta-

feira)

Modelo de crescimento de Solow I

[Assistir vídeo 7 e Responder as questões que também 

servem como controle de frequência]

2,0 Vídeo + Slides de aula Prof. Wellington

Carga horária 

complementar 

Modelo de crescimento de Solow II

[Assistir vídeo 8 e Responder as questões que também 

servem como controle de frequência]

1,8 Vídeo + Slides de aula Prof. Wellington

11/10/2021 (segunda-

feira)

Modelo de crescimento de Solow III

[Assistir vídeo 9 e Responder as questões que também 

servem como controle de frequência]

2,0 Vídeo + Slides de aula Prof. Wellington

13/10/2021 (quarta-

feira)

Aula com exercícios resolvidos

[Assistir vídeo 10 e Responder as questões que também 

servem como controle de frequência]

2,0 Vídeo + Slides de aula Prof. Wellington

Carga horária 

complementar 
Revisar conteúdos anteriores 1,8 Vídeo + Slides de aula Prof. Wellington
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18/10/2021  (segunda-

feira)

Aplicações empíricas do modelo de crescimento de Solow I

[Assistir vídeo 11 e Responder as questões que também 

servem como controle de frequência]

2,0 Vídeo + Slides de aula Prof. Wellington

20/10/2021  (quarta-

feira)

Aplicações empíricas do modelo de crescimento de Solow II

[Assistir vídeo 12 e Responder as questões que também 

servem como controle de frequência]

2,0 Vídeo + Slides de aula Prof. Wellington

Carga horária 

complementar 

A economia das ideias

[Assistir vídeo 13 e Responder as questões que também 

servem como controle de frequência]

1,8 Vídeo + Slides de aula Prof. Wellington

25/10/2021  (segunda-

feira)

Modelo de crescimento endógeno (modelo de Romer) I

[Assistir vídeo 15 e Responder as questões que também 

servem como controle de frequência] 

A numeração do vídeo 15 não segue necessariamente a 

numeração da aula 

2,0 Vídeo + Slides de aula Prof. Wellington

27/10/2021  (quarta-

feira)

Modelo de crescimento endógeno (modelo de Romer) II

[Assistir vídeo 16 e Responder as questões que também 

servem como controle de frequência]

A numeração do vídeo 16 não segue necessariamente a 

numeração da aula 

2,0 Vídeo + Slides de aula Prof. Wellington

Carga horária 

complementar 

Discussão sobre as limitações na interpretação do 

crescimento (e desenvolvimento) a partir dos modelos 

estudados

[Assistir vídeo 19 e Responder as questões que também 

servem como controle de frequência]

A numeração do vídeo 19 não segue necessariamente a 

numeração da aula 

1,5 Vídeo + Slides de aula Prof. Wellington

01/11/2021  (segunda-

feira)
1a Avaliação 2,0

Todo o conteúdo apresentado 

anteriormente
Prof. Wellington

03/11/2021  (quarta-

feira)

Modelos de crescimento com dois setores – o modelo de

Lewis I [Assistir vídeo com exposição do tema e responder

as questões que também servem como controle de

frequência]

2,0 Vídeo + Slides de aula Prof. Huáscar

Carga horária 

complementar 

Modelos de crescimento com dois setores – o modelo de

Lewis II [Assistir vídeo com exposição do tema e responder

as questões que também servem como controle de

frequência]

1,8 Vídeo + Slides de aula Prof. Huáscar

Carga horária 

complementar 
Leitura do discurso feito por Sir Arthur Lewis ao receber o

Prêmio do Banco da Suécia em 1970

1,8

(https://www.nobelprize.org/pri

zes/economic-

sciences/1979/lewis/lecture/)

Prof. Huáscar

08/11/2021  (segunda-

feira)

Modelo de Crescimento Equilibrado – modelos de 

Roseinstein-Rodan e Nurske I [Assistir vídeo com exposição 

do tema e responder as questões que também servem 

como controle de frequência]

2,0 Vídeo + Slides de aula Prof. Huáscar

10/11/2021  (quarta-

feira)

Modelo de Crescimento Equilibrado – modelos de 

Roseinstein-Rodan e Nurske II [Assistir vídeo com 

exposição do tema e responder as questões que também 

servem como controle de frequência]

2,0 Vídeo + Slides de aula Prof. Huáscar

15/11/2021  (segunda-

feira)

Modelos de Crescimento não equilibrado – o modelo de 

Hisrchman I [Assistir vídeo com exposição do tema e 

responder as questões que também servem como controle 

de frequência]

2,0 Vídeo + Slides de aula Prof. Huáscar

17/11/2021  (quarta-

feira)

Modelos de Crescimento não equilibrado – o modelo de 

Hisrchman II [Assistir vídeo com exposição do tema e 

responder as questões que também servem como controle 

de frequência]

2,0 Vídeo + Slides de aula Prof. Huáscar

Carga horária 

complementar 

Revisar aulas da semana 08; assistir vídeo com debate sobre 

o trabalho de Rosenstein-Rodan e sua proposta de Big Push
1,8

https://www.youtube.com/watc

h?v=qF3nqW5-1fo
Prof. Huáscar

22/11/2021  (segunda-

feira)

Teorias da Dependência I [Assistir vídeo com exposição do 

tema e responder as questões que também servem como 

controle de frequência]

2,0 Vídeo + Slides de aula Prof. Huáscar

24/11/2021  (quarta-

feira)

Teorias da Dependência II [Assistir vídeo com exposição do 

tema e responder as questões que também servem como 

controle de frequência]

2,0 Vídeo + Slides de aula Prof. Huáscar

Carga horária 

complementar 
Tempo livre para estudos 3,0 Vídeo + Slides de aula Prof. Huáscar
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PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

O curso será conduzido por meio de aulas gravadas (assíncronas). Para as aulas gravadas serão preparadas apresentações em 
Power Point. Estas apresentações serão convertidas para vídeo, com áudio e/ou imagens do professor realizando as explicações e 
comentários. Todas as instruções serão repassadas na sala (página) da disciplina na plataforma Edmodo. 
Os professores disponibilizarão todas as apresentações e vídeos, tal como as demais referências indicadas na página da disciplina 
no Edmodo, na qual todos os(as) estudantes deverão se cadastrar para ter acesso aos materiais. 
Após a liberação da lista de matriculados(as) na disciplina para os professores, no dia 17/09/2021, os professores enviarão e-mail 
(via SIGA) para disponibilizar as informações necessárias para o cadastro e acesso à página da disciplina no Edmodo. As aulas e 
atividades já se iniciam no dia 20/09/2021. 
Quem ainda não possui cadastro no Edmodo, já pode realizar seu cadastro individual na plataforma: 
- Acesse o site, realize seu cadastro pessoal como estudante: https://www.edmodo.com/ 
- Proceda com o login. 
- Com as informações que os professores enviarão a partir do dia 17/setembro, vocês poderão ingressar na turma da disciplina no 
Edmodo. 
O cadastro na plataforma Edmodo é obrigatório, porque será por lá que serão realizadas avaliações e o envio de atividades e 
outros tipos de mensagens a todos(as) os(as) estudantes matriculados(as). Se perderem o prazo, terão desconto de nota e registro 
de ausência. 
Os materiais bibliográficos indicados como obrigatórios (conforme o cronograma de aulas) no curso serão disponibilizados na página 
da disciplina no Edmodo.  
 

REGISTRO DAS AULAS SÍNCRONAS  
 

NÃO HAVERÁ ATIVIDADES SÍNCRONAS 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

Tipos de avaliação Datas  Pontuação 

Avaliação 1 – Resolução online (veja orientação abaixo) 01/11/2021 40% 

Avaliação 2 – Resolução online (veja orientação abaixo) 13/12/2021 40% 

Questões (múltipla escolha ou verdadeiro/falso) após a postagem de 
atividades/leituras/videoaulas. Isso funcionará, também, como controle de 
frequência no curso. 

Prazo para 
submeter as 

respostas: 72h 
após a 

postagem 

20% 

PROVA FINAL – Resolução online (veja orientação abaixo) 20/12/2021  

 

29/11/2021  (segunda-

feira)

Crescimento e desenvolvimento – onde estamos I [Assistir 

vídeo com exposição do tema e responder as questões que 

também servem como controle de frequência]

2,0 Vídeo + Slides de aula Prof. Huáscar

01/12/2021  (quarta-

feira)

Crescimento e desenvolvimento – onde estamos II [Assistir 

vídeo com exposição do tema e responder as questões que 

também servem como controle de frequência]

2,0 Vídeo + Slides de aula Prof. Huáscar

Carga horária 

complementar 
Explorar os dados do Atlas Brasil 1,9 http://www.atlasbrasil.org.br/ Prof. Huáscar

06/12/2021  (segunda-

feira)

Crescimento e desenvolvimento – onde estamos III 

[Assistir vídeo com exposição do tema e responder as 

questões que também servem como controle de 

frequência]

2,0 Vídeo + Slides de aula Prof. Huáscar

08/12/2021  (quarta-

feira)

Crescimento e desenvolvimento – onde estamos IV 

[Assistir vídeo com exposição do tema e responder as 

questões que também servem como controle de 

frequência]

2,0 Vídeo + Slides de aula Prof. Huáscar

Carga horária 

complementar 
Explorar os dados do Better Life Index da OCDE 2,5

http://www.oecdbetterlifeindex.

org/#/11111111111
Prof. Huáscar

13/12/2021  (segunda-

feira)
2a Avaliação 2,0

Todo o conteúdo apresentado na 

2a parte do curso
Prof. Huáscar

15/12/2021  (quarta-

feira)
Livre para estudos 2,0

75,0 -

20/12/2021 (segunda-

feira)
Exame final - -

Carga horária total da disciplina

11

12

13

https://www.edmodo.com/
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LEIA COM ATENÇÃO: Para as avaliações será concedido um prazo de 24h nas datas indicadas acima para que os(as) estudantes 

possam acessar e submeter as respostas no Edmodo. As avaliações estarão disponíveis a partir das 07h00min do dia indicado 

para a avaliação, o que inclui o horário registrado para a disciplina. O prazo para acessar e realizar a avaliação se encerra às 

23h:59min do dia da avaliação, indicado acima. Contudo, a partir do momento que o(a) estudante acessar a avaliação no 

sistema Edmodo, terá 120 minutos (2 horas) para resolver a avaliação e submeter os resultados. Reforçando que, caso o(a) 

estudante acesse a avaliação num horário cada vez mais próximo das 23h:59min do dia da avaliação, o seu tempo total para resolver 

e submeter a avaliação poderá ser menor que 120 minutos. Reforço, às 23h:59min do dia da avaliação não se poderá mais acessar 

nem submeter as respostas. E não haverá segunda chance para realizar a prova. 

 
IMPORTANTE: 
A aprovação também é condicionada a uma frequência igual ou superior a 75%. 
Juntamente a cada uma das atividades/leituras/videoaulas postadas no Edmodo, também será postada uma atividade (questões 
objetivas e/ou no formato de verdadeiro e falso). Estas questões deverão ser respondidas num prazo de até 72h após a 
respectiva postagem. Após esse prazo as questões não estarão mais disponíveis para acesso.  
O ato de registrar as respostas também servirá como controle de frequência ao longo de todo o curso. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

[todo o material será disponibilizado na sala da disciplina no Edmodo] 

Videoaulas produzidas para o curso + outros vídeos postados na sala da disciplina no Edmodo. 

Slides das aulas apresentadas nas videoaulas. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

[Parte da bibliografia complementar poderá ser acessada na base de livros “Minha Biblioteca”, que foi contratada pela UFPR. Para 
acessar, realize seu login com as credenciais de acesso ao seu e-mail da UFPR no seguinte endereço: 

https://minhabiblioteca.ufpr.br/mb-login/] 

JONES C. Introdução à teoria do crescimento econômico. Rio de Janeiro: Campus. 3ª ed. 2015. (Caps 1, 2, 3, 4 e 5) 

JONES, H. G. Modernas Teorias do Crescimento Econômico: uma introdução. São Paulo, Atlas. 1979. (Cap 3) 

 

 

 

 

Professor(a) proponente da Disciplina: Wellington Pereira e Huáscar Pessali 
E-mail do(a) Professor(a): wdspereira@yahoo.com.br e pessali@ufpr.br  
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