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

Economia Brasileira (60h/a)
Ementa: O curso apresenta a evolução da economia brasileira do imediato pós-II Guerra
até os dias atuais, examinando as profundas transformações econômicas, políticas e
sociais por que passou o País no período. O tratamento detalhado da condução da política
econômica de curto prazo e das políticas de desenvolvimento será complementado por
discussão sobre os desafios atuais da economia brasileira. Principais temas: A política
econômica no imediato pós-guerra. Restrições cambiais e substituição de importações. O
segundo governo Vargas e o interregno Café Filho. Os anos JK: Plano de Metas e legado
macroeconômico. Instabilidade e crise: os governos Jânio Quadros e João Goulart. O
golpe de 1964 e o Paeg. “Pra Frente Brasil!”: o Milagre econômico, 1967-73. A 1a crise
do petróleo e o crescimento com endividamento. Os anos 80: crise da dívida e descontrole
inflacionário. As tentativas de estabilização: os planos heterodoxos e o Real. O período
FHC-Lula: crises internacionais, baixo crescimento e defesa da estabilidade. Balanço das
últimas seis décadas e o dilema do desenvolvimento brasileiro: conciliando crescimento
econômico com justiça social.

Análise de Risco Político (30h/a)
Ementa: Este curso passa em revista os principais modelos de análise de risco político,
uma das ferramentas com as quais grandes empresas multinacionais e governos de
grandes potências tomam decisões a respeito de onde e como investir seus recursos.
Estudam-se os principais métodos para gerir a incerteza, avaliar o impacto econômico da
geopolítica, a conexão entre política nacional e mercados de capitais, as causas da
instabilidade política e o risco regulatório. Os alunos também aprenderão a elaborar
análises pontuais em relatórios de risco. Principais temas: Introdução à Análise de Risco
Político. Gerindo a incerteza. Geopolítica e Risco Político. Consultorias de risco político:
o que fazem e para que servem? Instabilidade doméstica: Corrupção, Narcotráfico,
Guerra Civil, Revoluções e Estados Falidos. Terrorismo. Expropriação de ativos
estrangeiros. Risco Político e Mercado de Capitais. Risco Regulatório. As multinacionais
brasileiras e o “Capitalismo de Estado”.

Estratégias de Desenho de Monografia (30h/a)
Ementa: Este curso ensina aos alunos questões básicas de desenho de pesquisa que serão
úteis na monografia. O aluno será familiarizado com algumas questões epistemológicas
e com os problemas de inferência em pesquisas qualitativas e quantitativas. O seminário
ensina estratégias para se identificar questões de pesquisa, evitar viés de pesquisa e
escolher casos para estudo. Principais temas: Identificando questões e quebra-cabeças: o
que é uma pergunta de pesquisa. Avaliando diferentes teorias sobre um mesmo tema.
Como usar conceitos e definições. Inferências descritivas e inferências causais.
Causalidade e mecanismos causais. Escolhendo casos. O que constitui boa pesquisa.
Replicabilidade.

