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ECONOMIA BRASILEIRA 

Objetivos: 
 

Geral 

  Levar o aluno a compreender, a partir da estrutura cristalizada na formação social brasileira, os 

diversos aspectos que se projetaram até o atual estágio do processo de desenvolvimento 

brasileiro. 

Metodologia: 
   

  O curso será realizado totalmente a distância, sem a intervenção de mediadores no 

processo de ensino e aprendizagem. O conteúdo é baseado em objetos de aprendizagem fornecidos 

pela Sefaz/BA – Secretaria de Estado da Fazenda da Bahia.  

  Após acessar o conteúdo das aulas, o aluno passará por uma verificação de 

aprendizagem, sendo necessário alcançar 70% de aproveitamento. 

Não há aula inaugural ou qualquer atividade presencial. Não há atividades síncronas (simultâneas). O 

aluno pode entrar e sair do curso quando assim o desejar. 

Recomenda-se que o aluno se dedique aos estudos por, pelos menos, uma hora diária. Não há dias e 

horários de acesso pré-estabelecidos, mas o aluno deverá cumprir todas as atividades no período em 

que o curso estiver disponível para acesso no AVA – ambiente virtual de aprendizagem. 

Carga Horária: 
   

12 horas.  

Conteúdo Programático: 
 

1.    A LÓGICA DO SISTEMA COLONIAL NO DESENVOLVIMENTO DO CAPITALISMO MUNDIAL. 

1.1-  Acumulação Primitiva 

1.2-  Expansão Ultramarina e pacto colonial 

1.3-  A Crise do Antigo Sistema Colonial 
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1.4-  A Questão do Subdesenvolvimento. 

 

2.    O PERÍODO COLONIAL NO BRASIL. 

2.1 - Articulação entre Economia Colonial e Metropolitana. 

2.2 - A Economia Escravista Açucareira. 

2.3 - A Economia Escravista Mineira. 

2.4 - A Economia cafeeira. 

 

3.    COLAPSO DA ECONOMIA COLONIAL. A ECONOMIA CAFEEIRA E A INDUSTRIALIZAÇÃO (A 
SUBSTITUIÇÃO DE IMPORTAÇÕES) 

3.1- Expansão e Crise do Café. 

3.2- Transições para o Trabalho Assalariado 

3.3- A Economia Cafeeira na 1ª República. Política Fiscal, Monetária e Cambial 

3.4- O Modelo de Substituição de Importações 

3.5- O Processo de Industrialização no Brasil 

Inscrição: 
Para participação no curso de Economia Brasileira será necessário acessar o ambiente virtual de 

aprendizagem, a partir do endereço e seguir os passos abaixo: 

1. Acesse o endereço http://www.esatdigital.fazenda.pr.gov.br   

2. Clique na categoria OUTRAS ÁREAS. 

3. Clique na turma da qual pretende participar. 

4. Informe seu usuário e senha da Sefa. Os mesmos que você utiliza para acessar o seu expresso, 

em geral são usados o CPF e a senha pessoal. 

5. Clique no botão INSCREVA-ME 

6. O processo de inscrição será automaticamente autorizado e você será levado para a página inicial 

do curso. Em seguida, você receberá um e-mail com a confirmação da sua matrícula. 

 

http://www.esatdigital.fazenda.pr.gov.br/

