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Economia I: Introdução à Economia (60h/a)
Ementa: O curso é uma introdução à Economia. Ele ilustra como o pensamento
econômico é utilizado para compreender diferentes fenômenos, baseado em evidências,
conceitos e modelos. São apresentadas as ferramentas básicas da análise microeconômica
e macroeconômica. O curso expõe como a análise econômica pode ser útil para ajudar a
compreender os desafios econômicos, sociais e políticos do mundo real e preparar os
alunos para os enfrentar. É apresentado como a ciência econômica utiliza modelos para
contextualizar e explicar dados. Além disso, o curso discute como esses modelos podem
ajudar governos, empresas e sociedades nos dilemas por eles enfrentados no processo de
tomada de decisão e ao desenhar políticas

Microeconometria para avaliação de políticas públicas (60h/a)
Ementa: a disciplina promove o desenvolvimento de habilidades e competências para
condução de avaliações de impacto de políticas públicas e projetos sociais em seus
diferentes ciclos. Ela aborda a importância de políticas públicas baseadas em evidências
e ensina como utilizar diferentes metodologias para incorporar o uso de evidências ao
longo do ciclo das políticas públicas, tanto para o processo de monitoramento quanto para
o de avaliação. O curso discute as possibilidades e limitações estudos empíricos que
avaliam políticas pública e que fazem uso das técnicas examinadas ao longo do curso.

Mercado Financeiro e Riscos (60h/a)
Ementa: Essa disciplina apresenta o mercado financeiro e seus principais produtos e
instrumentos, com foco em temas relacionados à administração de risco e retorno dos
investimentos. O curso explora os principais elementos que compõem o mercado
financeiro, com destaque para as operações de renda fixa, variável, derivativos e fundos

de investimentos. A disciplina examina ainda os principais instrumentos de derivativos
utilizados no mercado de capitais como forma de hedge (contratos a termo, contratos
futuros, opções e swap). Serão analisados temas como volatilidade, diversificação de
ativos, perfil do investidor e cenários nos quais decisões de investimentos são realizadas
(incluindo análises econômicas e financeiras das empresas). As atividades que compõem
a disciplina buscam desenvolver o senso analítico e crítico dos alunos com foco no
entendimento dos cenários econômicos, sociais e políticos no quais as atividades de
decisões de alocação e criação de portfólio de investimentos estão inseridas.

Gestão de Projetos para Relações Internacionais (30h/a)
Ementa: Este curso apresenta métodos e práticas de gestão de projetos, com foco nas
suas etapas, desafios e aplicabilidade. Para responder à demanda atual por projetos de alta
competitividade, inovação, incerteza e adaptabilidade, o curso concentra-se na
metodologia de gerenciamento ágil, apresentando o framework desta abordagem e
diferenciando-as das demais. O curso apresenta as cerimônias e personas próprias da
metodologia ágil, como o conceito de backlog, sprint e entrega de valor mínimo, papel
do Scrum Master e dos stakeholders, entre outros.

