FACULDADE DE ECONOMIA
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA
PROPOSTA DE OFERTA DE DISCIPLINA EM REGIME DE ENSINO REMOTO
EMERGENCIAL, conforme RESOLUÇÃO Nº 25/2020, DE 06 DE JULHO DE 2020 do
CONSU.
Disciplina: 218058 – Economia do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Professor: Weslem Rodrigues Faria (weslem.faria@ufjf.edu.br)
Trimestre: 1o trimestre de 2021
I. Cronograma
As aulas poderão ser síncronas ou assíncronas. Provavelmente a maioria das aulas
poderão ser assíncronas. As aulas assíncronas serão disponibilizadas em forma de vídeo
e postadas semanalmente. As síncronas serão realizadas às sextas-feiras das 08h às 12h.
Pelo menos uma aula será síncrona que será relativa à apresentação do seminário.
II. As metodologias a serem utilizadas:
Os vídeos das aulas assíncronas serão disponibilizados no ambiente virtual de
aprendizagem (AVA) Classroom do Google relativo à disciplina, que poderá ser acessado
via Siga da UFJF. Os links para as aulas síncronas serão disponibilizados no Classroom.
O conteúdo da disciplina pode ser acessado na página do PPGE.
III. As demandas de equipamentos e de conexão necessárias para o adequado
aproveitamento:
Para acessar o Classroom do Google será necessário computador, celular ou tablet com
acesso à internet.
IV. A forma de avaliação:
Serão duas as avaliações do curso. A primeira será a apresentação de um seminário a ser
realizado com base em um artigo científico publicado de escolha do discente que aborde
algum conteúdo teórico exposto em aula. Cada discente enviará ao docente o trabalho
escolhido. Isso garantirá o que o trabalho a ser apresentado seja de alta qualidade e de
relevância para o curso, impactando positivamente o conhecimento dos demais discentes
sobre o tema e pesquisa a ser apresentada. Essa avaliação será realizada no último dia de
aula.
A segunda avaliação será a entrega de um trabalho final. Para esse trabalho, um formato
deverá ser escolhido de dois possíveis. O primeiro seria um "projeto" com a descrição de
um problema de pesquisa (1-introdução, 2-revisão da literatura, 3-objetivos e 4justificativa -- máximo de 5 páginas sem referências). O segundo seria uma "aplicação"
empírica (1-introdução com descrição do objetivo e dados utilizados, 2-resultados -número de páginas livre). O docente também ficará à disposição dos discentes para
fornecer orientação sobre a execução desse trabalho. O objetivo dessa avaliação é
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estimular o discente a realizar e desenvolver pesquisa na área, contribuindo também para
a formação do mesmo em termos de conhecimento sobre trabalhos da literatura. Esse
trabalho final deverá ser entregue (por email) até o último dia de aula.
O seminário e o trabalho final poderão ser realizados individualmente ou em dupla. Essas
duas avaliações terão o mesmo peso na nota final.
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