
Brasil: história e política econômica
Segunda - Feira,   17h30-19h00

Auditório 100 A
Uma análise da economia de Ouro Preto e a sua relação com o mercado de minério de ferro entre 2005 e 2017 - Ricardo Reis

O Estado militar brasileiro e o pensamento desenvolvimentista na decada de 1950 - Isadora Teixeira Araújo
Governos Geisel e Dilma: Semelhanças e diferenças - Ana Carolina
Doença Holandesa e Desindustrialização no Brasil - Rodolfo Santos

As Privatizações no Brasil: antecedentes e resultados. - Isabela Tréz Agapito

Teoria monetária e debate macroeconômico
Terça - Feira - 17h30 as 19h00

Auditório 100A
Demanda por moeda: debate ortodoxo e crítica pós-keynesiana - Rodrigo Leme de Oliveira

Taxa de Juros e Inflação no Brasil: uma análise das contradições - Sofia Leão
De Bretton Woods ao Regime de Bandas Cambiais: Análise da taxa de Câmbio no Brasil de 2009 a 2019 - Emerson Davi Pereira Braz

Da teoria clássica à crítica keynesiana: o outro lado da moeda - Thiago Miano de Araújo
O papel do sistema bancário em economias capitalistas modernas, intermediários ou gerentes? - José Marcos de Oliveira Redighieri

Capital fictício: as categorias preço e juros nos papéis portadores de juros - Thiago José Nogueira Rodrigues dos Santos

Desenvolvimento econômico: Estado e políticas públicas
Quarta- Feira 11h30 as 13h00

Auditório 117A
Bem-estar das nações: uma crítica ao uso do pib per capita como refletor do bem estar - Fabricio Viliati

O papel do estado na constituição do sistema nacional e setorial de inovação: o caso do setor farmacêutico na índia - Luiz niemeyer e João Gabriel Biggi
Análise Econômica do Setor de Energia Limpa no Brasil - David Nunes da Silva

Keynes e a Renda Básica Universal - Giovana dos Santos
Aspectos da implementação de políticas públicas nacional de resíduos sólidos - João Pedro Pereira de Campos

Atuação do BNDES Perante os Ciclos Econômicos: Uma Comparação Internacional: Chile e África do Sul - Patricia Pilar Torate da Silva

A economia no mundo contemporaneo: teoria e prática



Quarta- Feira 17h30 as 19h00
Auditório 117A

A inovação nos meios de pagamento e a reestruturação do Sistema de Pagamentos Brasileiro - Marjorie Yumie Noda Tamura
Politicas de Eduação financeira ao redor do mundo - Rebeca Junqueira

Lucro marginal, taxa de cambio e mudanças estruturais - Rafael de Azevedo et. al
Expectativas racionais: a adoção pelos novos-clássicos e a crítica dos pós-keynesianos - João Pedro Pereira de Campos

Análise salarial dos esportes profissionais: um modelo americano e uma proposta ao Brasil. - Paula Fuess Soares

Economia política crítica: financeirização e crise capitalista
Quinta - Feira 11h30 as 13h00

Auditório 100A
A economia politica da crise capitalista e a saúde pública brasileira - Aquilas Mendes

A Natureza do Capital: crise, antropoceno e imperalismo - Mariel L. Schwartz
As bases do pensamento filosófico de Keynes: breves considerações acerca do seu método de análise da realidade - Petrus Alves Freitas

Balanço e herança da política econômica dos governos de centro-esquerda na américa do sul no início do século XXI - Carlos Eduardo Carvalho
Os Planos de Saúde na recente crise econômica brasileira - Rosa Maria Marques, Mariana R. Jansen Ferreira e Ana Hutz

Estado e economia: a questão do poder
Quinta - Feira 17h30 as 19h00

Auditório 100
Contradições do Estado capitalista: uma dedução lógica - Hugo Rezende Tavares

Empresariado, Política Econômica e Controle Social na Ditadura Civil-Militar (1974- 1990) - Gustavo Henrique Mafra Jeronimo
A política social no capitalismo contemporâneo - Ana Claudia del Ciel

Os estudos das variáveis econômicas para a criminalidade - Beatriz Rocha Lupoli

Sociedade, reificação e estranhamento: contribuições da economia política.
Sexta - Feira 11h30 as 13h00

Auditório 117A



Virtualização do trabalhador, humanização da máquina: o trabalho no setor de tecnologia da informação e comunicação - Luiz Vieira do Nascimento
Desenvolvimento social e econômico desigual: uma análise preliminar do complexo do, estranhamento no último Lukács - Petrus Alves Freitas

Breves considerações sobre a crítica de Louis Althusser ao economicismo - Danilo Peixoto de Miranda
Fundamentos lógicos das formas sociais e as categorias da Economia Política - Hugo Rezende Tavares

O poder: uma análise crítica a luz dos fundamentos da Política - Haroldo da Silva


