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Ementa 
Ementa: Introdução aos estudos institucionais: A teoria institucional na economia, 

nas organizações e na ciência política; Teoria institucional na Economia: velhos 

institucionalistas, Economia dos Custos de Transação, Institucionalismo de Douglass 

North, Economia Evolucionária e instituições. Neoinstitucionalismo organizacional: 

precedentes históricos, Mitos, Cerimônias, Isomorfismo, Campos Organizacionais. 

Sociologia Econômica: o problema da imersão social da economia, a habilidade social. 

 

Objetivos 
O objetivo geral da disciplina é desenvolver competências para a compreensão das 

questões relacionadas à teoria institucional. 

Em termos específicos, a finalidade da disciplina é levar o mestrando a: 

a) Compreender o paradigma institucional na Economia e nas Organizações 

b) Realizar incursões interdisciplinares tendo a teoria institucional como base 

c) Compreender aspectos metodológicos recentes para estudos institucionais. 

 

Metodologia / Estratégias 
O programa será desenvolvido por meio de: exposições interativas, conduzidas pelo 

professore; seminários com apresentação dos alunos com base nos textos indicados, 

seguida de debate; desenvolvimento de artigo científico ao longo do semestre. A 

participação nos debates é fundamental e dela depende a qualidade do desenvolvimento 

da disciplina. Por isso, os discentes devem estar preparados para as aulas, munidos de 

reflexões acerca das leituras. Os professores terão o papel de mediadores do conhecimento, 

focalizando e aprofundando certos pontos apresentados/discutidos, acrescentando aspectos 

omitidos ou não valorizados e contextualizando os assuntos com a prática da pesquisa. 

 

Avaliação do Desempenho Discente 
a)  Presença e participação ativa nas aulas demonstrando leitura da bibliografia e 

pontualidade na entrega de trabalhos solicitados (peso: 20%). A presença nas aulas e o 

preparo para os discussões refletem o comprometimento do aluno com a disciplina e com 

o curso. 

b) Desenvolvimento de artigo científico: cumprimento das etapas de acordo com o 

cronograma estabelecido (20%). 

c) Qualidade do artigo científico desenvolvido, apresentado e entregue no formato 

exigido por um evento científico nacional ou internacional ou periódico pertencente ao 

Sistema Qualis / CAPES (60%). 

 



 

 
Conteúdo Programático 

1. Introdução aos estudos institucionais 

2. A teoria institucional na economia 

3. Economia Evolucionária e instituições.  

4. Neoinstitucionalismo organizacional.  

5. Sociologia Econômica 
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