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Ficha 2  
 

 

Disciplina: HISTÓRIA ECONÔMICA GERAL (Turmas N e P) Código: SE 301 

Natureza:  
( x ) Obrigatória  (   ) Optativa 

 

( x ) Semestral      (  ) Anual  
Pré-requisito: 

Nº total vagas: 

200 

CH Total: 75 

CH semanal: 5 
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)  
• Introdução 

• As economias pré-capitalistas 

• A expansão colonial  

• Surgimento das economias capitalistas  

Justificativa para a oferta a distância 
 

Diante do caráter excepcional do calendário acadêmico de 2020 (fruto da suspensão de aulas decorrente da pandemia da covid-19), a 

oferta via Ensino Remoto Emergencial se faz necessária. Considerando que o conteúdo da disciplina, com acentuada retrospectiva 

histórica, é baseado na leitura de textos, a oferta nesta modalidade permitirá que os estudantes continuem sua formação sem quaisquer 

prejuízos. 

Objetivos (Geral e Específicos) 
OBJETIVO GERAL 

✓ O (a) estudante deverá compreender a evolução dos sistemas econômicos ao longo da história, especialmente o modo de 

produção capitalista. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Entender as razões para o declínio do feudalismo. 

✓ Compreender as mudanças necessárias para o surgimento e fortalecimento do capitalismo. 

✓ Assimilar as transformações ocorridas nos pós segunda guerra e perceber as mudanças decorrentes da guerra fria. 

✓ Perceber os efeitos do processo de globalização nas últimas décadas. 
 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

A disciplina terá carga horária semanal de 06 horas/aula (exceção nas semanas 7 e 13), sendo o curso ministrado em 13 

semanas, integralizando 75 horas/aula.  

Data de Início: 20/09/ 2021.                                                           Data de Término: 15/12/2021.                   

Semana Data Aula/Atividade/Etc. 

CH 

diária/CH 

acum. (em 

horas) 

Referências 

1ª 

20/09/2021 

(2ª feira) 

Aula 1: Apresentação da disciplina e ambientação. 

Introdução a HEG. 
2h 

Ficha 2, slides e videoaula disponíveis 

na plataforma Teams.  

22/09/2021 

(4ª feira) 
Aula 2: Primeiros sistemas econômicos. 2h (4) 

Slides e videoaula disponíveis na 

plataforma Teams.  

Carga horária 

complementar 

(2 h) 

Atividade complementar 1: ler o artigo 

“Economia política aristotélica: cuidando da casa, 

cuidando do comum.” 

2h (6) 

LISBOA, 2018. Acesso via link 

disponível nas referências 

complementares. 

2ª 

27/09/2021 

(2ª feira) 
Aula 3: A escravidão clássica: a economia grega.  2h (8) 

Slides e videoaula disponíveis na 

plataforma Teams.  

29/09/2021 

(4ª feira) 

Aula 4: A escravidão clássica: a economia 

romana. 
2h (10) 

Slides e videoaula disponíveis na 

plataforma Teams.  

Carga horária 

complementar 

(2 h) 

Atividade complementar 2: ler o artigo “Escravos 

sem senhores: escravidão, trabalho e poder no 

Mundo Romano.”  

2h (12) 

GUARINELLO, 2006. Acesso via link 

disponível nas referências 

complementares. 

3ª 

04/10/2021 

(2ª feira) 
Aula 5: Sistema Econômico Funcional. 2h (14) 

Slides e videoaula disponíveis na 

plataforma Teams. 

06/10/2021 

(4ª feira) 
Aula 6: Sistema Econômico Comercial.  2h (16) 

Slides e videoaula disponíveis na 

plataforma Teams. 

Carga horária 

complementar 

(2 h) 

Atividade complementar 3: ler o artigo “Alguns 

aspectos da economia medieval do ocidente.” 
2h (18) 

PAULA, 1964. Acesso via link 

disponível nas referências 

complementares. 
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4ª 

11/10/2021 

(2ª feira) 

Aula 7: A crise do feudalismo. 

Ler: Saes e Saes, 2013, pp. 55-60. 
2h (20) 

Slides e videoaula disponíveis na 

plataforma Teams. 

13/10/2021 

(4ª feira) 

Aula 8: Mercantilismo e Estado Absolutista. 

Ler: Huberman, 2017, cap. 11. 
2h (22) 

Slides e videoaula disponíveis na 

plataforma Teams. 

Carga horária 

complementar 

(2 h) 

Atividade complementar 4: ler o artigo “Trabalho 

escravo e trabalho livre (origens históricas do 

capital).”  

2h (24) 

TOMICH, 1992. Acesso via link 

disponível nas referências 

complementares. 

5ª 

18/10/2021 

(2ª feira) 

Aula 9: Economia mundo: economias centrais e 

periféricas. 
2h (26) 

Slides e videoaula disponíveis na 

plataforma Teams. 

20/10/2021 

(4ª feira) 

Aula 10: A revolução industrial inglesa. 

Ler: Huberman, 2017, cap. 15. 
2h (28) 

Slides e videoaula disponíveis na 

plataforma Teams. 

Carga horária 

complementar 

(2 h) 

Atividade complementar 5: ler o artigo “O 

império da concorrência: uma perspectiva 

histórica das origens e expansão do capitalismo.” 

2h (30) 

PRONI, 1997. Acesso via link 

disponível nas referências 

complementares. 

6ª 

25/10/2021 

(2ª feira) 

Aula 11: A 2ª revolução industrial; a revolução 

industrial fora da Inglaterra. 

Ler: Saes e Saes, 2013, pp. 243-268. 

2h (32) 
Slides e videoaula disponíveis na 

plataforma Teams. 

27/10/2021 

(4ª feira) 

Aula 12: Imperialismo e a 1ª Guerra Mundial. 

Ler: Saes e Saes, 2013, pp. 293-298.  
2h (34) 

Slides e videoaula disponíveis na 

plataforma Teams. 

Carga horária 

complementar 

(2 h) 

Atividade complementar 6: ler o artigo “A Guerra 

das Guerras, a Revolução das Revoluções, 1917.” 
2h (36) 

VARELA, 2017. Acesso via link 

disponível nas referências 

complementares. 

7ª 

01/11/2021 

(2ª feira) 

Aula 13: O primeiro Estado socialista. 

Ler: Huberman, 2017, cap. 21. 
2h (38) 

Slides e videoaula disponíveis na 

plataforma Teams. 

03/11/2021 

(4ª feira) 
Aula 14: Avaliação 1. 2h (40) 

Avaliação disponibilizada na 

plataforma Teams. 

Carga horária 

complementar 

(1 h) 

Atividade complementar 7: correção da avaliação 

1. 
1h (41) 

Slides e videoaula disponíveis na 

plataforma Teams. 

8ª 

08/11/2021 

(2ª feira) 
Aula 15: O período entre guerras. 2h (43) 

Slides e videoaula disponíveis na 

plataforma Teams. 

10/11/2021 

(4ª feira) 

Aula 16: A grande Depressão (crise de 1929).  

Ler: Saes e Saes, pp. 347-363. 
2h (45) 

Slides e videoaula disponíveis na 

plataforma Teams. 

Carga horária 

complementar 

(2 h) 

Atividade complementar 8: ler o artigo 

“Transformações da ordem econômica mundial, 

do final do século XIX à Segunda Guerra 

Mundial.” 

2h (47) 

ALMEIDA, 2015. Acesso via link 

disponível nas referências 

complementares. 

9ª 

15/11/2021 

(2ª feira) 

Aula 17: O pós-guerra; a “Guerra Fria”. 

Ler: Saes e Saes, 2013, pp. 435-441. 
2h (49) 

Slides e videoaula disponíveis na 

plataforma Teams. 

17/11/2021 

(4ª feira) 

Aula 18: O Estado de Bem-Estar. A “Era de 

Ouro” do capitalismo. 

Ler: Saes e Saes, 2013, pp. 450-453. 

2h (51) 
Slides e videoaula disponíveis na 

plataforma Teams. 

Carga horária 

complementar 

(2 h) 

Atividade complementar 9: ler o artigo “A 

trajetória da economia mundial: da recuperação do 

pós-guerra aos desafios contemporâneos.” 

2h (53) 

GASPAR, 2015, p. 265-278. Acesso 

via link disponível nas referências 

complementares. 

10ª 

22/11/2021 

(2ª feira) 

Aula 19: A crise dos anos de 1970. Anos de 1980 

- mudanças no capitalismo mundial. 

Ler: Saes e Saes, 2013, p. 469 a 472 e 540 a 545. 

2h (55) 
Slides e videoaula disponíveis na 

plataforma Teams. 

24/11/2021 

(4ª feira) 

Aula 20: A crise do socialismo. 

Ler: Cano, 2000. 

  

2h (57) 

Slides e videoaula disponíveis na 

plataforma Teams. Link de acesso ao 

texto de Cano disponível nas 

referências. 

Carga horária 

complementar 

(2 h) 

Atividade complementar 10: ler o artigo “A 

trajetória da economia mundial: da recuperação do 

pós-guerra aos desafios contemporâneos.” 

2h (59) 

GASPAR, 2015, p. 278-284. Acesso 

via link disponível nas referências 

complementares. 
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11ª 

29/11/2021 

(2ª feira) 

Aula 21: Anos 1990 - globalização financeira. 

Anos 2000 e as crises econômicas. 

Ler: Saes e Saes, 2013, pp. 566-575. 

2h (61) 
Slides e videoaula disponíveis na 

plataforma Teams. 

01/12/2021 

(4ª feira) 

Aula 22: A crise de 2008. 

Ler: Comparato, 2014, pp. 271-275. 
2h (63) 

Slides e videoaula disponíveis na 

plataforma Teams.  

Carga horária 

complementar 

(2 h) 

Atividade complementar 11: ler o artigo “A 

globalização financeira.” 
2h (65) 

CARNEIRO, 1999. Acesso via link 

disponível nas referências 

complementares. 

12ª 

06/12/2021 

(2ª feira) 

Aula 23: A economia chinesa. 

Ler: Ciseski, 2012.  
2h (67) 

Slides e videoaula disponíveis na 

plataforma Teams. 

08/12/2021 

(4ª feira) 

Aula 24: Mudanças recentes no capitalismo. 

Ler: Saes e Saes, 2013, pp. 632-641. 
2h (69) 

Slides e videoaula disponíveis na 

plataforma Teams. 

Carga horária 

complementar 

(2 h) 

Atividade complementar 12: ler o artigo “Origem, 

causas e impactos da crise financeira de 2008.” 
2h (71) 

CECHIN e MONTOYA, 2008. Acesso 

via link disponível nas referências 

complementares. 

13ª 

13/12/2021 

(2ª feira) 

Aula 25: A economia mundial no contexto da 

pandemia.  
1h (72) 

Slides e videoaula disponíveis na 

plataforma Teams. 

15/12/2021 

(4ª feira) 
Aula 26: Avaliação 2 2h (74) 

Avaliação disponibilizada na 

plataforma Teams. 

Carga horária 

complementar 

(1 h) 

Atividade complementar 13: correção da 

avaliação 2. Divulgação das notas finais. 
1h (75) 

Slides e videoaula disponíveis na 

plataforma Teams. 

  

Carga horária 

total da 

disciplina 

- 75h - 

  
20/12/2021 

(2ª feira) 
Exame final   

Avaliação disponibilizada na 

plataforma Teams. 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

O curso será realizado através de aulas gravadas (assíncronas). As aulas gravadas serão preparadas via apresentações Power 

Point. Estas apresentações terão comentários em áudio do professor, explicando e comentando o conteúdo objeto de estudo 

(videoaulas). 

Os materiais de aula (aulas gravadas, apresentações e textos sugeridos para leitura) serão disponibilizados na plataforma 

Microsoft Teams.  

O estudante deverá acessar a plataforma Teams utilizando as seguintes instruções: 

1. Instale o aplicativo Microsoft Teams; 

2. Faça login utilizando seu email da UFPR (@ufpr). 

3. Os alunos matriculados serão automaticamente registrados na equipe da disciplina. Assim, ao ingressar na 

plataforma Teams os estudantes encontrarão uma equipe chamada “História Econômica Geral”. 

O acesso à plataforma Teams é obrigatório porque será através desta ferramenta que serão disponibilizados conteúdos, 

orientações, avaliações e comunicação, além do acompanhamento relativo a frequência. 

Serão realizadas duas avaliações, conforme o seguinte formato: 

As avaliações serão realizadas diretamente na plataforma Teams, com questões objetivas. Ambas as avaliações possuem o 

mesmo peso: 50% da média final. O conteúdo da avaliação 1 é de acordo com as aulas 1 a 12, incluindo as atividades 

complementares 1 a 6. O conteúdo da avaliação 2 se refere as aulas 14 a 23, incluindo as atividades complementares 8 a 

12. 

Os estudantes poderão entrar em contato com o docente através dos seguintes canais: 

1. E-mail: luisck@ufpr.br 

2. Chat da turma, na plataforma Teams; 

3. Chat privado, disponível na plataforma Teams. 

 

REGISTRO DAS AULAS SÍNCRONAS (QUANDO HOUVER) 

 

NÃO HAVERÁ ATIVIDADES SÍNCRONAS! 
 

mailto:luisck@ufpr.br
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FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

Tipos de avaliação Datas previstas Pontuação 

Avaliação 1 03/11/2021 50% 

Avaliação 2 15/12/2021 50% 

Avaliação final (se necessário) 20/12/2021  

Os estudantes terão um prazo máximo de 24 horas para postar as respostas da avaliação, considerando a data/horário 

estabelecido. Ou seja: 

1ª avaliação: 03/11/2021 (4ª feira): início da avaliação as 19:30h (dia 03/11/2021); término dia 04/11/2021 as 19:30h. 

2ª avaliação: 15/12/2021 (4ª feira): início da avaliação as 19:30h (dia 15/12/2021); término dia 16/12/2021 as 19:30h. 

As notas das avaliações serão divulgadas de acordo com os GRRs dos estudantes e serão disponibilizadas, via plataforma 

Teams, logo após a videoaula de correção da respectiva avaliação. 

Para efeitos de aprovação o (a) estudante deverá ter média final igual ou superior a 70 a frequência mínima de 75%. Caso 

a média seja inferior a 70 o estudante deverá realizar a avaliação final. 

A avaliação final será realizada no dia 20/12/21 (2ª feira), a partir das 19:30h até as 19:30h do dia 21/12/21, sendo o 

objeto de estudo para esta avaliação o conteúdo de todo o semestre (aulas 1 a 24 e materiais complementares 1 a 12). 

IMPORTANTE: Para acompanhamento da frequência será observada a pontualidade na entrega das atividades avaliativas. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

Disponíveis na plataforma: minhabiblioteca.ufpr.br 

COMPARATO, Fábio K. A civilização capitalista: para compreender o mundo em que vivemos. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

HUBERMAN, Leo. História da Riqueza do Homem. 22ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017. 

SAES, Flavio A. M. de; SAES, Alexandre M. de. História Econômica Geral. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ALMEIDA, Paulo Roberto de. Transformações da ordem econômica mundial, do final do século XIX à Segunda Guerra 

Mundial. Rev. Bras. Polít. Int. vol. 18, nº 1, jan./jun. 2015. Disponível em: 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-73292015000100127&lang=pt 

CANO, Wilson. Notas sobre a crise da URSS. Economia e Sociedade, Campinas (14), pp. 203-210, jun. 2000. Disponível em: 

https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/ecos/article/view/8643126. 

CARNEIRO, Ricardo. A globalização financeira. Texto para discussão, IE/UNICAMP, Campinas, nº 90, out. 1999. Disponível em: 

http://www.eco.unicamp.br/docprod/downarq.php?id=1720&tp=a. 

CECHIN, Alícia; MONTOYA, Marco Antonio. Origem, causas e impactos da crise financeira de 2008. Teoria e evidência econômica, 

ano 23, nº 48, pp. 150-171, jan./jul. 2017. Disponível em: http://seer.upf.br/index.php/rtee/article/download/7363/4334. 

GASPAR, Ricardo Carlos. A trajetória da economia mundial: da recuperação do pós-guerra aos desafios contemporâneos. Cad. 

Metrop., São Paulo, vol. 17, nº 33, pp. 265-296, maio 2015. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/cm/v17n33/2236-9996-cm-17-

33-0265.pdf. 

GUARINELLO, Norberto Luiz. Escravos sem senhores: escravidão, trabalho e poder no Mundo Romano. Revista Brasileira de 

História, São Paulo, v. 26, nº 52, p. 227-246, 2006. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-

01882006000200010&script=sci_arttext&tlng=pt 

LISBOA, Armando de Melo. Economia política aristotélica: cuidando da casa, cuidando do comum. LOGEION: Filosofia da 

Informação, Rio de Janeiro, v. 4, nº 1, p. 36-72, set./fev. 2018. Disponível em: http://revista.ibict.br/fiinf/article/view/4001/3333 

PAULA, Eurípedes Simões de. Alguns aspectos da economia medieval do ocidente. Revista de História, São Paulo, vol. 29, nº 60, p. 

275-290, 1964. Disponível em: https://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/download/123133/119499. 

PRONI, Marcelo Weishaupt. O império da concorrência: uma perspectiva histórica das origens e expansão do capitalismo. Rev. 

Paran.de Desenv., Curitiba, nº 92, set./dez. 1997, p. 3-32. Disponível em: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4813448 

TOMICH, Dale. Trabalho escravo e trabalho livre (origens históricas do capital). Revista USP, (13), p. 100-117, 1992. Disponível em: 

http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/25603 

VARELA, Raquel. A Guerra das Guerras, a Revolução das Revoluções, 1917. Direito & Práxis, Rio de Janeiro, vol. 8, nº 3, 2017, p. 

2227-2255. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S2179-89662017000302227&script=sci_arttext&tlng=pt 

 
Professor(a) proponente da Disciplina: Luis Claudio Krajevski 
E-mail do(a) Professor(a): luisck@ufpr.br 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-73292015000100127&lang=pt
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/ecos/article/view/8643126
http://www.eco.unicamp.br/docprod/downarq.php?id=1720&tp=a
http://seer.upf.br/index.php/rtee/article/download/7363/4334
https://www.scielo.br/pdf/cm/v17n33/2236-9996-cm-17-33-0265.pdf
https://www.scielo.br/pdf/cm/v17n33/2236-9996-cm-17-33-0265.pdf
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http://revista.ibict.br/fiinf/article/view/4001/3333
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https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4813448
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https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S2179-89662017000302227&script=sci_arttext&tlng=pt
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