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I.

Objetivo do Curso

O curso terá como objetivo familiarizar os alunos com as principais
correntes teóricas e objetivos de pesquisa da área denominada de
economia do trabalho e temas afins (distribuição de renda, pobreza,
educação e justiça). No transcurso do mesmo o aluno receberá tanto uma
sólida formação teórica quanto poderá tomar o primeiro contato com as
principais fontes de informação que apresentam indicadores sobre o
mercado de trabalho no Brasil.
Essa combinação de formação teórica bem consolidada e conhecimento
sobre indicadores deverá possibilitar direcionar seu trabalho de monografia
para temas ou tópicos que sejam estudados no curso.

II.

Tópicos

I.

A Perspectiva Microeconômica.
a) A abordagem de mercado. Determinação de salários reais e nível
de emprego. Desemprego. Fundamentação das funções de oferta
e demanda de trabalho;
b) A Teoria do Capital Humano.
c) Modernas Teorias: salários de eficiência, contratos implícitos e
insiders-outsiders.

II.

Pobreza, Distribuição de Renda e Justiça.
a) Caracterização da Pobreza e alternativas de medição.
b) Políticas Públicas de Combate à Pobreza: marcos conceituais,
medição e avaliação.
c) Distribuição de Renda:

III.

A Perspectiva Macroeconômica
a) O modelo clássico;
b) O Modelo Keynesiano;
c) O Modelo Pós-Keynesiano.

IV.

O Mercado de Trabalho nos Países Sub-desenvolvidos.
a)
b)
c)
d)

IV.

O Setor Informal. Definição e marcos de interpretação;
Desemprego e Informalidade;
Ciclo Econômico de Curto Prazo e Informalidade;
A “Nova” Informalidade.

Tópicos Especiais
a) Instituições e mercado de trabalho. Perspectiva teórica e o caso
brasileiro;
b) A polêmica sobre o desemprego contemporâneo;
c) Políticas de Emprego.

III.

Forma de Avaliação

Serão realizadas, no mínimo, três provas, com igual peso, e um provão. O
aluno que não conseguir um mínimo de 5 em alguma das provas deverá
fazer um provão no final do curso cujo conteúdo será a totalidade dos
tópicas estudados no semestre. A Nota do denominado provão substituirá
as Notas obtidas nas provas.
Contudo, a Nota não provão não
corresponderá à Menção. Esta última dependerá de uma avaliação geral
do desempenho do aluno que foi ao Provão.

IV.

Material Bibliográfico.
Basicamente, o curso acompanhará o conteúdo do seguinte livro: Ramos,
Carlos Alberto. Economia do Trabalho. Modelos Teóricos e o Debate no
Brasil. Editora CRV. 2012. Esse livro será complementado com artigos e
textos de jornais que serão disponibilizados pelo professor no transcurso do
semestre.

