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Cidade: Campos dos Goytacazes
Disciplina

2ª

3ª

4ª

5ª

11 13h

Economia Brasileira Contemporânea II

6ª

Local

Professor

Comentário

11 13h

Economia

Rodrigo Delpupo

História da economia brasileira do final dos anos 1970 aos dias atuais –
Graduação.

Economia

Maracajaro
Mansor

Livro I de O Capital - Graduação

Economia

Rodrigo Delpupo

História da economia brasileira dos anos 1530 a 1930. Baseada
principalmente nas obras de Caio Prado Jr. e Celso Furtado - Graduação

Economia

Maracajaro
Mansor

Estudo da obra Tempo, trabalho e dominação social de Moishe Postone Graduação

Economia Política
711h

Formação Econômica do Brasil
Tópicos Especiais em Economia
Política

Cidade: Niterói
Disciplina
Desenvolvimento Econômico II

2ª

3ª

4ª

2022h

5ª

6ª

2022h

Economia Política II

9-13h
1416h

Economia Política do Meio Ambiente

1416h

Local

Professor

Comentário

Economia

Leonardo Leite

Teorias econômicas sobre o desenvolvimento capitalista a partir de
referenciais ricardianos, keynesianos e marxistas, incluindo a teoria
marxista da dependência. A relação entre desenvolvimento e globalização. Graduação

Economia

Marcelo
Carcanholo

Livros II e III de O Capital - Pós-Graduação

Economia

Eduardo Sá
Barreto

Economia ecológica; política ambiental/climática; ecomarxismo Graduação

Formação Econômica do Brasil

9-11h

9-11h

Economia

Hugo Corrêa

História econômica do Brasil da colonização à década de 1950 - Graduação

Formação Econômica do Brasil

1820h

1820h

Economia

Leonardo Leite

História econômica do Brasil da colonização à década de 1950 - Graduação

Economia

Hugo Corrêa

Graduação

História Econômica do Século XX

11-

11-
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13h

13h

Pensamento Econômico II

1820h

1820h

Economia

Eduardo Sá
Barreto

Livro I de O Capital - Graduação

Pensamento Econômico II

9-11h

9-11h

Economia

Marcelo
Carcanholo

Livro I de O Capital - Graduação

Pensamento Econômico II

1820h

1820h

Economia

Paulo Henrique F.
Livro I de O Capital - Graduação
Araújo

Pensamento Econômico III

9-11h

9-11h

Pensamento Econômico III

1820h

1820h

Tópicos Avançados em Economia
Política: – Leitura dos capítulos “O
Trabalho” e “A Reprodução” de “Para
uma ontologia do ser social” de
Lukács

Tópicos Avançados em Metodologia

9-13h

1418h

Tópicos Especiais em Economia
Política III
Atividade Cultural: As Peças
14Didáticas de Brecht – Teatro Político e 18h

1618h

1618h

A disciplina apresenta de forma crítica a estrutura e evolução do pensamento
econômico neoclássico (ortodoxo) e uma breve introdução à filosofia da
ciência - Graduação

Economia

Bianca Imbiriba

Economia

A disciplina apresenta de forma crítica a estrutura e evolução do pensamento
André Guimarães econômico neoclássico (ortodoxo) e uma breve introdução à filosofia da
ciência - Graduação

Economia

Essa disciplina tem por objetivo principal estudar os capítulos sobre o trabalho
e a reprodução de “Para uma ontologia do ser social” de Lukács. Tais
Paulo Henrique F. capítulos compõem a parte inicial da “Segunda Parte” da “Ontologia” Lukács,
Araújo
intitulada “Os complexos mais importantes”, e apresentam uma substantiva
fundamentação para a reconstrução teórica e prática do marxismo - PósGraduação

Economia

O objetivo do curso é discutir a questão do método e da dialética em Marx. As
poucas indicações de Marx em relação ao método deixam em aberto um leque
de interpretações acerca do método em sua obra magna, “O Capital”, indo
desde a identificação do método de Marx com o positivismo mais estrito até a
proclamação da ausência de um método na obra de Marx. Partindo das
indicações de Marx de que a dialética é central na apreensão da historicidade
André Guimarães da sociedade capitalista e portanto da crítica ao horizonte burguês da
Economia Politica, o curso procura discutir o método a partir da dialética tal
como entendida e posta em prática por Marx. O ponto central aqui é a
diferença entre a dialética de Hegel e a dialética de Marx. O curso portanto se
divide em duas partes: na primeira é apresentada de forma introdutória a
filosofia e a dialética hegeliana. Na segunda parte é retomada a crítica de
Marx a Hegel e as indicações de Marx sobre o método. - Pós-Graduação

Economia

Bianca Imbiriba

Educação

Kênia Miranda

Esboços da crítica da economia política: leitura dos Grundrisse e outros
manuscritos - Graduação
Disciplina obrigatória do curso de graduação em Pedagogia, aberta a todos os
interessados
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Educação
Economia Política e Educação

7-11h

Educação

Kênia Miranda

Disciplina obrigatória do curso de graduação em Pedagogia, aberta a todos os
interessados

Estágio – Pesquisa e Prática
Pedagógica

1822h

Educação

José Rodrigues

Disciplina obrigatória do curso de graduação em Pedagogia

7-11h Educação

José Rodrigues

Disciplina obrigatória do curso de graduação em Pedagogia, aberta a todos os
interessados

Trabalho, Educação e Produção do
Conhecimento
Metodologia das Ciências Sociais

2022h

2022h

ICHF

Maurício V.
Martins

Estudo de diferentes propostas metodológicas nas Ciências Sociais:
empirismo, relativismo, tipos ideais, dialética - Graduação

Tópicos Especiais em Sociologia I

1820h

1820h

ICHF

Maurício V.
Martins

Análise comparada de alguns tópicos de teoria social em K. Marx e M. Weber
- Graduação

Mário Jorge M.
Bastos

A disciplina visa a promover uma síntese histórica ampla e crítica da
estruturação e reprodução das principais formações sociais constituídas na
Península Ibérica ao longo do milênio tradicionalmente referido como Idade
Média (séculos V/XV). Estabelecida a síntese histórica como referência de
base, orientação e viés primordial da disciplina, a abordagem da globalidade
histórica referida considerará, na diacronia, o percurso histórico das
sociedades constituídas no contexto peninsular - sociedade visigótica, islâmica
e cristã peninsular "baixo-medieval" -, a par da análise sincrônica das
articulações entre as principais estruturas características das sociedades em
questão ("economia", "política", "cultura", "religião") - Graduação

Mário Jorge M.
Bastos

Estabelecer um panorama da civilização ocidental medieval privilegiando, a
partir dos cortes cronológicos propostos, a análise das articulações entre as
estruturas que compõem a globalidade social, socializando os(as) alunos(as)
nos procedimentos da produção e divulgação do conhecimento histórico Graduação

Marcelo Ramos

Disciplina norteada a partir da questão: de que forma um olhar a partir dos
conceitos de raça e classe podem contribuir com a compreensão da história da
formação da classe trabalhadora e dos povos subalternos no Brasil. Tópicos:
a) aspectos conceituais sobre raça e classe; b) colonialismo e diáspora
africana; c) raça, classe e Brasil – Graduação.

História da Península Ibérica na Idade
Média: Estruturação e Reprodução das 18Sociedades Ibéricas Medievais
20h
(Séculos V/XV)

História Medieval

1820h

2022h-

2022h

1418h

História, Raça e Classe

Capitalismo, Trabalho e
desenvolvimento

1013h

História

História

História

Serviço Social Marcela Soares

As transformações macrossocietárias no capitalismo contemporâneo: a
mundialização do capital, a reestruturação produtiva e a financeirização da
economia, suas implicações no “mundo do trabalho” e na organização política
das classes trabalhadoras em geral e do proletariado em particular. As
particularidades do desenvolvimento capitalista latino-americano e brasileiro e
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o aprofundamento das heterogeneidades regionais. O desenvolvimento
regional e local. A polêmica em torno da crise da sociedade do trabalho e o
pensamento pós-moderno. - Pós-Graduação
Pensamento Social I

18 21h30

Serviço Social Marcela Soares

A modernidade na ordem burguesa. Trabalho e sociabilidade. A polêmica em
torno da “crise da sociedade do trabalho”: as controvérsias teóricas na etapa
atual da
acumulação capitalista. Produção e reprodução social. - Graduação

Cidade: Rio de Janeiro
Disciplina
Acumulação, Estado e sistema
internacional: interpretações marxistas
para pensar a contemporaneidade

Economia Política II

História do Pensamento Econômico

2ª

3ª

4ª

5ª

Horário a definir

20h20
- 22h

20h20
- 22h

7h30 9h10

6ª

Comentário

Local

Professor

IE/UFRJ

Este curso tem como objetivos (1) discutir e analisar as principais
interpretações marxistas que tratam dos temas da acumulação, do poder e do
Alexis Saludjian e sistema internacional; bem como (2) analisar, a partir desse referencial, a
Eduardo C. Pinto formação social brasileira a partir do governo Lula, o processo de integração
econômica da América Latina e o papel da China no capitalismo mundial. Pós-Graduação

IE/UFRJ

7h30 IE/UFRJ
9h10

Alexis Saludjian

Estudar a teoria econômica de Marx na obra O Capital abordando os conceitos
de: Valor; Dinheiro; Capital; Mais-va - lia; Lei geral da acumulação
capitalista; Reprodução e acumulação capitalista; Tendência à queda da taxa
de lucro e contra tendências; crises. Introdução aos debates posteriores em
torno desses conceitos. Também serão tratados as seguintes temáticas: Marx e
História do pensamento Econômico; A relevância e atualidade da Economia
Marxista. - Graduação

Alexis Saludjian

História do pensamento econômico e teoria econômica; Da Economia Política
Clássica à Economia Política Neo-clássica. Críticas à visão neoclássica e a
retomada do pensamento clássico crítico nos debates atuais da teoria
econômica. - Graduação
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