
CHAMADA DE MINICURSO DO MESTRADO DO IPEA 

 

Minicurso: Growth and income distribution: theoretical perspectives and modeling 
strategies 

Ementa: o objetivo do minicurso é apresentar os modelos de crescimento e distribuição da 
tradição pós-keynesiano com foco nas limitações das especificações neokaleckianas e 
harrodianas. Serão apresentadas, adicionalmemnte, estratégias de modelagem do mercado 
financeiros e suas interações com o mercado de bens e de trabalho. Outros dois tópicos a 
serem discutidos são: o problema de demanda agregada em economias maduras e o da 
mudança estrutural em economias duais. Por fim, o minicurso abordará a questão do 
impacto da mudança técnica e do papel das instituições na distribuição de renda. 

 

Professor: Peter Skott (University of Massachusetts Amherst and Aalborg University) 

Minicurrículo: o prof. Peter Skott tem sido uma das principais referências internacionais 
no estudo dos impactos das mudanças distributivas no crescimento econômico, 
especialmente no que diz respeito à avaliação crítica dos chamados modelos de 
crescimento liderados por salários e liderados por exportações, bem como os problemas 
de instabilidade dinâmica dos modelos pós-kaleckianos de crescimento. 

 

1. Público-alvo: 

a. Técnicos do Ipea 

b. Alunos da pós-graduação do Ipea 

c. Alunos da pós-graduação de economia 

d. Professores, universitários de economia 

e. Outros servidores públicos 

 

2. Local do curso: sede do Ipea (Setor Bancário Sul, Quadra 1, Edifício BNDES, sala de 
aula do mestrado do Ipea, no 18° andar, Brasília – DF) 

 

3. Data das aulas: 10 a 14 de junho de 2019 

 

4.Horário das aulas: 08h30 às 12h30 



 

5. Vagas: 30 alunos 

a. Técnicos do Ipea: 10 

b. Alunos da pós-graduação do Ipea: 10 

b. Alunos da pós-graduação, professores de economia e outros servidores federais: 10 

 

6. Idioma: o curso será ministrado em inglês, sem tradução simultânea. 

OBS: 

a) Vagas não preenchidas em qualquer categoria serão transferidas para a 
categoria subsequente na qual as inscrições excederem o número de vagas disponíveis, 
tendo como prioridades técnicos e alunos da pós-graduação do Ipea. 

b) Alunos de pós-graduação de economia devem enviar comprovante de matrícula 
ativa em instituição credenciada pela Capes. 

c) Para público externo, a inscrição deve ser acompanhada de cópia do diploma 
de conclusão do ensino superior. A comprovação de pesquisa e/ou produção 
acadêmica na área de conhecimento do minicurso (p.e. currículo lattes, 
dissertação/tese ou artigos acadêmicos) será considerada como critério de 
desempate em caso de excesso de candidatos. 


