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EMENTA
A disciplina se dedica ao estudo da determinação do nível de emprego e dos salários, além da
formação e do desenvolvimento do mercado de trabalho no Brasil.A primeira parte do curso
compreende o estudo de várias teorias sobre a determinação do emprego.As demais tratam do
desenvolvimento histórico dessas teorias, assim como das principais dificuldades no mundo
contemporâneo da elaboração de um diagnóstico acerca do desemprego.A segunda parte é dedicada
às diversas teorias da determinação dos salários e da diferenciação salarial.O curso pretende um

confronto dessas teorias, no intuito de apreendermos as continuidades e os rompimentos dos
aspectos teóricos.Por último, um estudo da formação e evolução do mercado de trabalho no Brasil,
especialmente durante o período do auge da industrialização nacional e a crise recente da economia
nacional.
OBJETIVOS
O propósito desta disciplina é o estudo do sistema de relações de trabalho. A primeira parte do curso
analisa o conceito de sistema de relações de trabalho desde os anos 20 até os dias atuais, bem como
o sistema de relações em vários países. A segunda parte do curso se concentra num dos objetos de
estudo das relações de trabalho, vale dizer, as negociações coletivas, sobretudo o papel dos
sindicatos. Por fim, a disciplina se dedica ao estudo da lógica da ação coletiva.

AVALIAÇÃO
O sistema de avaliação do curso compõe-se de seminários e elaboração de textos individuais.
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