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DISCIPLINA: O DIREITO COMO FERRAMENTA DO CRESCIMENTO
ECONÔMICO

CÓDIGO: GRDDIRATCE0464

PROFESSOR: RAFAELA NOGUEIRA

CARGA HORÁRIA: 30h

EMENTA
O curso se destina a capacitar o aluno para a compreensão dos diversos significados de
desenvolvimento, discutindo o papel do direito em cada contexto. O aluno irá percorrer os
diversos conceitos e abordagens acadêmicas do desenvolvimento e o desenvolvimento como
problema da teoria jurídica. O aluno desenvolverá competências e habilidades para identificar
o papel reservado ao direito nas principais teorias sobre o desenvolvimento.
OBJETIVOS GERAIS
Por que algumas nações são ricas e outras pobres? Essa talvez seja a pergunta que todos os
economistas e governantes gostariam de responder. Nesse curso apresentaremos conceitos micro
e macroeconômicos relacionados ao crescimento econômico. Enfatizaremos a função e a
importância do Direito para o mundo econômico em especial para o crescimento econômico. Ao
final do curso o aluno será capaz de responda algumas perguntas como: o que é crescimento
econômico? Quais as teorias que tentam explicar o crescimento econômico? Qual o papel do
direito no crescimento das nações?
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Oferecer ao aluno de direito a possibilidade da formulação de julgamento bem informados sobre
os principais problemas relativos ao crescimento econômico, de modo a relacionar o contexto
micro e macroeconômico ao Direto.
METODOLOGIA
Aulas socráticas combinados com a explanação de conceitos teóricos e exemplos práticos de como
a macroeconomia se insere na realidade do país e do mundo.
PROGRAMA
Data

Conteúdo Abordado

Aula 1

Aula inaugural: o que é desenvolvimento e por que devemos estudá-lo?

Aula 2

Entendo conceitos básicos de macroeconomia

Aula 3

Por que alguns países são pobres e outros ricos? Teorias sobre o papel do
direito no desenvolvimento econômico

Aula 4

(Cont.) Por que alguns países são pobres e outros ricos? Teorias sobre o
papel do direito no desenvolvimento econômico

Aula 5

(Cont.) – Teorias Institucionais

Aula 6

O papel do Direito no desenvolvimento econômico – introdução
Civil Law x Common Law

Aula 7

O papel do Direito no desenvolvimento econômico – Governo e
desenvolvimento
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Aula 8

Tópicos em direito e desenvolvimento - Corrupção

Aula 9

Tópicos em direito e desenvolvimento – Democracia e constituição

Aula 10

Tópicos em direito e desenvolvimento – Comércio e investimento

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Um trabalho (80 pts) e um teste (20 pts)
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
Será indicada pela professora em sala de aula.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FROYEN, R. Macroeconomia. São Paulo: Atlas, 1999
PASSOS, C. R. M.; NOGAMI, O. Princípios de Economia. São Paulo: Thomson, 2003.
MANKIW, N. Gregory. Introdução à Economia. Rio de Janeiro: Campus, 1999
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