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Disciplina: Desenvolvimento Econômico II (Turma M e N) Código: SE322 

Natureza:  
( x ) Obrigatória  (   ) Optativa 

(  x ) Semestral      (  ) Anual  Pré-requisito: SE320 
Nº total 
vagas: 130 

CH Total: 60 

CH semanal: 4,6 

 

Padrão (PD): 

60 
Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 

Orientada (OR):  

0 

Prática 

Específica (PE): 

0 

Estágio de 

Formação 

Pedagógica (EFP): 

EMENTA (Unidade Didática)  
A problemática do subdesenvolvimento. O crescimento econômico em perspectiva histórica. Padrões e 
modelos de desenvolvimento. O financiamento do desenvolvimento econômico. Pobreza e desigualdade.  
Políticas de desenvolvimento econômico. 

Justificativa para a oferta a distância 
Trata-se de uma disciplina obrigatória para o 9º 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 a discussão sobre subdesenvolvimento, pobreza, 
desigualdade e o papel do Estado e das instituições no que se refere a ações voltadas ao desenvolvimento 
econômico. 

 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 
A disciplina terá carga horária semanal média de 4,6 horas/aula e o curso será ministrado em 13 semanas para atender às 60 
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)

ver Vídeo-aula 1: discussão "O Estado prestador de 

serviços" e responder questões que também valem como 

controle de frequência e pontuação na média.

2,0 Vídeo + Slides de aula Prof. Wellington

22/09/2021 (quarta-

feira)

ver Vídeo-aula 2: discussão referente ao 

Subdesenvolvimento e responder questões que também 

valem como controle de frequência e pontuação na 

média.

2,0 Vídeo + Slides de aula Prof. Wellington

Carga horária 

complementar

Leitura do texto:  Desenvolvimento e Sudesenvolvimento 

- Celso Furtado e responder questões que também valem 

como controle de frequência e pontuação na média.

2,0 FURTADO (2000) Prof. Wellington

27/09/2021 (segunda-

feira)

ver Vídeo TedTalks - How Inequality harms society 

(Richard Wilkinson) + Leitura de Pereira e Borges (2020) 

e responder questões que também valem como controle 

de frequência e pontuação na média.

2,0 Vídeo + Slides de aula Prof. Wellington

29/09/2021 (quarta-

feira)

ver Vídeo-aula 3: O mundo é o lugar mais desigual do 

mundo + leitura de Medeiros (2016) e responder questões 

que também valem como controle de frequência e 

pontuação na média.

2,0 Vídeo + Slides de aula Prof. Wellington

04/10/2021 (segunda-

feira)

ver Vídeo-aula 4: A economia que precisamos + leitura 

de Stiglitz (2019) e responder questões que também 

valem como controle de frequência e pontuação na 

média.

2,0 Vídeo + Slides de aula Prof. Wellington

06/10/2021 (quarta-

feira)

ver Vídeo Nexo: 3 ideias para pensar sobre pobreza e 

desigualdade no Brasil + ver Vídeo "Explique sua tese" e 

responder questões que também valem como controle de 

frequência e pontuação na média.

2,0 Vídeo + Slides de aula Prof. Wellington
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11/10/2021 (segunda-

feira)

ver Vídeo-aula 5: Medidas de desigualdade de renda + 

Curva de Lorenz + Índice de GINI e responder questões 

que também valem como controle de frequência e 

pontuação na média.

2,0 Vídeo + Slides de aula Prof. Wellington

13/10/2021 (quarta-

feira)

ver Vídeo-aula 6: Curva Invertida de Kuznets + 

Indicadores de Pobreza e responder questões que também 

valem como controle de frequência e pontuação na 

média.

2,0 Vídeo + Slides de aula Prof. Wellington

18/10/2021  (segunda-

feira)

ver Vídeos Desigualdade Global: África do Sul e Brasil e  

responder questões que também valem como controle de 

frequência e pontuação na média.

2,0 Vídeo + Slides de aula Prof. Wellington

20/10/2021  (quarta-

feira)

ver Vídeo-aula 7: A década inclusiva (2001-2011) e 

críticas sobre a redução da desigualdade e responder 

questões que também valem como controle de frequência 

e pontuação na média.

2,0 Vídeo + Slides de aula Prof. Wellington

Carga horária 

complementar

Leitura dos textos: NERI e SOUZA (2012) + 

MEDEIROS e SOUZA (2016) e responder questões que 

também valem como controle de frequência e pontuação 

na média.

2,0
NERI e SOUZA (2012) + MEDEIROS 

e SOUZA (2016)
Prof. Wellington

25/10/2021  (segunda-

feira)

ver Vídeo TedTalks - Poverty isn't a lack of character; it's 

a lack of cash (Rutger Bregman) e responder questões que 

também valem como controle de frequência e pontuação 

na média.

2,0 Vídeo + Slides de aula Prof. Wellington

27/10/2021  (quarta-

feira)

ver Vídeo-aula 8: Uma discussão sobre Renda Básica 

Permanente e Auxílio Emergencial e responder questões 

que também valem como controle de frequência e 

pontuação na média.

2,0 Vídeo + Slides de aula Prof. Wellington

01/11/2021  (segunda-

feira)
PRIMEIRA AVALIAÇÃO 2,0

Todo o conteúdo apresentado 

anteriormente
Prof. Wellington

03/11/2021  (quarta-

feira)

Ver vídeo-aula: Instituições e desenvolvimento, e 

responder questões que também valem como controle de 

frequência e pontuação na média.

2,0 Slides da aula Prof. Huáscar

08/11/2021  (segunda-

feira)

Ver vídeo-aula: Grandes instituições do desenvolvimento 

(parte I), e responder questões que também valem como 

controle de frequência e pontuação na média.

2,0 Slides a partir de Chang (2011) Prof. Huáscar

10/11/2021  (quarta-

feira)

Ver vídeo-aula: Grandes instituições do desenvolvimento 

(parte II), e responder questões que também valem como 

controle de frequência e pontuação na média.

2,0 Slides a partir de Chang (2011) Prof. Huáscar

Carga horária 

complementar

Leitura do texto: Pessali e Dalto (2010), e responder 

questões que também valem como controle de frequência 

e pontuação na média.

2,0 Pessali e Dalto (2010) Prof. Huáscar

15/11/2021  (segunda-

feira)

Ver vídeo-aula: Tecnologia e desenvolvimento (parte I), e 

responder questões que também valem como controle de 

frequência e pontuação na média.

2,0

Slides a partir de 

PELAEZ&SZMERECSÁNYI (2006, 

caps 12 e 17)

Prof. Huáscar

17/11/2021  (quarta-

feira)

Ver vídeo-aula: Tecnologia e desenvolvimento (parte II), e 

responder questões que também valem como controle de 

frequência e pontuação na média.

2,0

Slides a partir de 

PELAEZ&SZMERECSÁNYI (2006, 

caps 12 e 17)

Prof. Huáscar

22/11/2021  (segunda-

feira)

Ver vídeo “The Fifth Industrial Revolution is happening - 

Is it time to reshape our future?” (Carlota Perez), e 

responder questões que também valem como controle de 

frequência e pontuação na média.

2,0
Vídeo com apresentação da 

Carlota Perez
Prof. Huáscar

24/11/2021  (quarta-

feira)

Ver vídeo-aula: Tecnologia e desenvolvimento (parte III), e 

responder questões que também valem como controle de 

frequência e pontuação na média.

2,0

Slides a partir de 

PELAEZ&SZMERECSÁNYI (2006, 

caps 12 e 17)

Prof. Huáscar

Carga horária 

complementar

Ver vídeo Tedtalks: Government: investor, risk-taker, 

innovator (Mariana Mazzucato), e responder questões que 

também valem como controle de frequência e pontuação 

na média.

2,0 Vídeo TedTalks Prof. Huáscar

29/11/2021  (segunda-

feira)

Leitura do texto:  Peter SINGER (2014), e responder 

questões que também valem como controle de frequência 

e pontuação na média.

2,0 SINGER (2014) Prof. Huáscar

01/12/2021  (quarta-

feira)

Ver vídeo TedTalks – The magic washing machine (Hans 

Rosling), e responder questões que também valem como 

controle de frequência e pontuação na média.

2,0 Vídeo TedTalks Prof. Huáscar

Carga horária 

complementar

Ver vídeo-aula: Indicadores compostos de 

desenvolvimento (parte I), e responder questões que 

também valem como controle de frequência e pontuação 

na média.

2,0 SINGER (2014) Slides da aula 

06/12/2021  (segunda-

feira)

Ver vídeo-aula: Indicadores compostos de 

desenvolvimento (parte II), e responder questões que 

também valem como controle de frequência e pontuação 

na média.

2,0 Vídeo TedTalks Slides da aula 

08/12/2021  (quarta-

feira)

Ver vídeo Tedtalks: O que o Índice de Progresso Social 

pode revelar sobre seu país (Michael Green), e responder 

questões que também valem como controle de frequência 

e pontuação na média.

2,0 Slides da aula Vídeo TedTalks

13
13/12/2021  (segunda-

feira) SEGUNDA AVALIAÇÃO 
2,0

60,0 -

20/12/2021 (segunda-

feira)
Exame final -

6

7

8

4

5

12

9

10

Carga horária total da disciplina

11
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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 (QUANDO HOUVER) 
 

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  

 
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. 

https://www.edmodo.com/
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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. 

 

FURTADO, C. Desenvolvimento e subdesenvolvimento. in R. BIELSCHOWSKY (org.), Cinquenta Anos de Pensamento na CEPAL, 
2 vols., RJ: Record, 2000. 

MEDEIROS, M. O mundo é o lugar mais desigual do mundo. Revista Piauí. Edição 117, junho de 2016. 

MEDEIROS, M. e SOUZA, P. H. C. A estabilidade da desigualdade no Brasil entre 2006 e 2012: resultados adicionais. Texto para 

discussão 2170. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Rio de Janeiro: Ipea, 2016. 

NERI, M. e SOUZA, P. H. C. A Década Inclusiva (2001-2011): Desigualdade, Pobreza e Políticas de Renda. Comunicados do IPEA 
nº 155, de 25 de setembro de 2012. IPEA, 2012. 

PEREIRA, W. e BORGES, W. Rico e desigual: as persistentes e vergonhosas contradições do Brasil. Le Monde Diplomatique 
(online). 25 de junho de 2020. Disponível em: https://diplomatique.org.br/rico-e-desigual-as-persistentes-e-vergonhosas-contradicoes-do-
brasil/  

STIGLITZ, J. The Economy We Need. Project Syndicate. May 3, 2019. Disponível em: https://www.project-syndicate.org/onpoint/the-
economy-we-need-by-joseph-e-stiglitz-2019-05?barrier=accesspaylog. Versão traduzida será fornecida pelo professor. 
 

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/] 
 

CARVALHO, L. O curto-circuito: o vírus e a volta do Estado. Todavia, São Paulo: 2020. 

CHANG, H-J. Institutions and economic development: theory, policy and history. Journal of Institutional Economics, 7(4):473-98, 2011. 

FURTADO, C. O mito do desenvolvimento econômico. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996. 

______. O subdesenvolvimento revisitado. Economia e Sociedade, 1(1), 5-19. Campinas, 2016. 

MEDEIROS, M. Medidas de Desigualdade e Pobreza. Brasília: EdUnB, 2012. (Cap. 1 e 2) 

PELAEZ, V. e SZMRECSÁNYI, T. (2006). Economia da inovação tecnológica. São Paulo: Hucitec. 

PESSALI, H. e DALTO, F. A mesoeconomia do desenvolvimento econômico: o papel das instituições. Nova Economia 20(1):11-37, 
2010. 

SINGER, P. Federally supported innovations: 22 examples of major technology advances that stem from federal research support. 
The Information Technology & Innovation Foundation, 2014. Disponível em http://www2.itif.org/2014-federally-supported-

innovations.pdf. 

 

 
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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