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Ementa: Trabalho e Ciência Econômica. Fim da sociedade do trabalho? Os determinantes do emprego e 

do desemprego na teoria econômica; Salário e rendimento: discriminação e segmentação do 

mercado de trabalho; Reestruturação Produtiva e mercado de trabalho: do fordismo à 

acumulação flexível; Formalidade e informalidade: conceitos, características e trajetórias; 

Precarização, subemprego, flexibilização e intensificação do trabalho; Financeirização e efeitos 

sobre o trabalho.  
Objetivos Específicos: Compreender a evolução temporal e teórica da relação salarial. O trabalho como 

conceito ontológico.  
Conteúdo Programático: Trabalho e Ciência Econômica; fim da sociedade do trabalho?  

2.Emprego e desemprego na teoria econômica  

3.Salário e segmentação do mercado de trabalho  

4.Reestruturação produtiva  

5.Formalidade e informalidade  

6.Precarização e flexibilização do trabalho  

7.Financeirização e efeitos sobre o mundo do trabalho  

Metodologia: A Metodologia de aula consistirá da discussão de textos previamente determinados. A 

discussão começará com os questionamentos dos alunos, sendo seguida 

pela intervenção do professor ou de outros alunos, visando apresentar uma diversidade 

de posições ideológicas sobre o assunto em pauta. O professor aprofundará as questões 

e re-interrogará os alunos.  
Critérios/Processo de Avaliação da Aprendizagem: A avaliação consistira da interpretação do 

papel dos alunos nos debates, dando-se relevo 

para a pertinência qualitativa das 

participações. Essa participação será a base da 

nota final dos alunos.  
Em todas as aulas será feita chamada, podendo 

a mesma se dar pela observação do professor 

dos alunos presentes e sua consignação em 

pauta ou listas com assinaturas dos alunos.  
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