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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Introdução: 

1.1 Apresentação da Disciplina e acertos com relação ao seu desenvolvimento; 

1.2 Explicação da ordem dos debates  

1.3 Justificativa da temática da disciplina com os objetivos do PPGDE 

1.4 Justificativa da escolha da bibliografia escolhida 

1.5 apresentação de uma sintese dos textos que serão discutidos na disciplinas. 

 

2. Primeira parte:  

2.1           Economia solidária como estratégia de desenvolvimento: para esta parte da 
disciplina serão realizados debates e seminários acerca da construção da construção teórica 
da relação entre a economia solidária e as diversas variantes de compreensão sobre o 
desenvolvimento; 

2.2           Conceitos, definições, considerações, fundamentos, origens e antecedentes 
históricos (contexto mundial e brasileiro) da Economia Solidária: reflexões acerca da 
construção de dos entendimentos sobre a economia solidária, dando destaque para a realidade 
brasileira e mundial. 

EMENTA: (Síntese do Conteúdo) 
-Desenvolvimento em diálogo com a economia solidária: reflexões acerca das interfaces das 

perspectivas de desenvolvimento com a economia solidária;   

-Complexidade das reflexões, debates e observações das formulações teóricas e de experiências 

empíricas acerca da temática da Economia Solidária;  

-Apresentação de conceitos fundamentais, origem e instrumentos constitutivos da economia solidária; -

Observações acerca da função da economia solidária nos projetos, programas e propostas alternativas 

de desenvolvimento;  

-Debates sobre as possibilidades, desafios e conquistas da economia solidária no Brasil; e, -

Compreensões das relações das práticas da economia solidária com as políticas públicas. -

Demonstração das evidências empíricas sobre as unidades de sustentação da economia solidária: os 

empreendimentos econômicos e solidários. 



3.   Segunda parte: 

3.1               Empreendimentos de Economia Solidária: para o desenvolvimento desta etapa da 
disciplina serão dados destaques para as definições, caracterizações, demosntrações do que 
se pode ser caracterizado como um empreendimento da economia solidária; 

3.2            Apresentação de casos sobre os empreendimentos econômicos e solidários no 
Brasil e no Mundo. 

 

4.  Terceira parte: 

4.1           Desafios e tendências de desenvolvimento da economia solidária no cenário 
brasileiro, na américa latina e no mundo: o enfoque será apresentado a partir das leituras 
reflexivas sobre o atual estágio dos empreendimentos solidários e suas relações com as 
políticas de desenvolvimeto; 

4.2                   Estratégias de desenvolvimento na economia solidária: leituras de como os mais 
variados campos da economia solidária agem em relação aos debates de seu desenvolvimento 
e de suas relações com as políticas de desenvolvimento. 

 

4.            Avaliação:  

5.1           Avaliação do conteúdo do cursos: esta avaliação será feita em conjunto com os 
estudantes, compreendendo a sua relaçao com as estratégia do PPGDE e com as demias 
leituras feitas no Programa com relação ao debate de desenvolvimento; 

5.2                Avaliação do aluno: A avaliação será realizada a partir de três mecanismos: 1- 
Avaliação de um estudo de caso; 2- Elaboração de um estudo de caso; e, 3- elaboração de um 
artigo sobre o tema da disciplina. 

5.3                 Avaliação do Professor: será adotada uma conversa com os estudantes e uma 
posterior construção escrita para ver como eles avaliam a atuação do professor na disciplina. 
Quanto a avaliação do professor em relaçao ao programa, serão seguidas as normas do 
PPGDE e da UFLA. 

5.4                   Avaliação das condições materiais e físicas em que se desenvolve o 
curso/programa: neste ponto serão seguidas as normas do PPGDE, da UFLA e da CAPES, 
considerando a avaliação do Professor desta disciplina e dos alunos que dela participarem. 

 
 

 
 
 
 

ASSINATURA(S):    

Aprovado na Assembléia Departamental em  /  /      
Chefe do Departamento 

Lavras,  /  /   
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