
 

 

 

Programa de Pós-Graduação em Economia 

Mestrado/Doutorado  
Av. João Naves de Ávila, nº 2121– Campus Stª Mônica – Bloco “J”. CEP 38.400-902 – Uberlândia/MG. 

Telefax: (034) 3239-4315 E-Mail: ppge@ufu.br 

 

 

 

 

 

TÍTULO: Financiamento ao Desenvolvimento 

 

 

CÓDIGO: PECC 1007 

 

CURSO: Mestrado e Doutorado  

 

PROFESSOR(ES): Vanessa Petrelli Corrêa 

 

 

CARGA HORÁRIA: 60 h 

 

 

CRÉDITOS: 04 

 

OBRIGATÓRIA:  (    ) 

 

OPTATIVA: ( X  ) 

 

 

 

 

EMENTA 

 

Esta disciplina tem dois objetivos.Em primeiro lugar, são estudados os diversos marcos analíticos 

que embasam o debate sobre o financiamento do desenvolvimento.Este contexto analítico envolve 

ainda a compreensão do processo de globalização e de fragilização financeira que afetam o desenho 

das estruturas de financiamento, debate articulado ao estudo das novas formas de financiamento em 

suas diversas modalidades.Em segundo lugar, propõe-se analisar a implicação que o complexo tema 

do financiamento do desenvolvimento tem na teoria macroeconômica atual, especificamente nos 
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temas da vulnerabilidade externa, sustentabilidade da dívida externa, restrição externa ao 

crescimento e controles sobre o fluxo externo de capitais 

 

 

 

 OBJETIVOS 

 

O objetivo desta cadeira é análise da complexidade do financiamento do desenvolvimento na 

atualidade. A idéia principal é levantar esta problemática tendo como foco fundamental de discussão 

a especificidade dos países subdesenvolvidos, com especial destaque para o Brasil. O contexto 

teórico envolve a compreensão do processo de globalização e de fragilização financeira e está 

articulado ao estudo das novas formas de financiamento em suas diversas modalidades 

(financiamento à infra-estrutura; financiamento agrícola; financiamento à exportação; financiamento 

à pequena e média empresa). 
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