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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

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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