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1) Descrição: Este curso opcional, dividido em duas partes, dá prosseguimento aos 

assuntos tratados no curso de Macroeconomia I, ministrado no primeiro trimestre de 

2010. O curso será ministrado com apenas uma aula por semana, durante dois 

trimestres consecutivos. A parte final desta ementa poderá ser parcialmente revista 

quando do início da segunda parte do curso, a se dar no terceiro trimestre de 2010, em 

função do andamento dos trabalhos e do interesse de pesquisa dos alunos e do 

professor.   

 

2) Datas: Em virtude dos feriados de 21 e 23 de abril, o curso se iniciará na quarta 

feira dia 28 de abril. A segunda aula será dia 30 de abril e todas as demais aulas se 

darão, a princípio, às sextas feiras, na parte da tarde. Para maiores detalhes sobre a 

cronologia letiva do segundo trimestre de 2010, veja na página de “Comunicações” o  

arquivo pdf  “ProgEstudoMestDoutEPGE_2010_Atualizado_08_03_10”.  

 

3) Listas de Exercícios e Avaliações: 

 

O objetivo do curso é a pesquisa teórica e aplicada em crescimento econômico. A 

avaliação do curso se dará em função das apresentações dos alunos de tópicos de sua 

escolha e de suas participações em aula quando da apresentação do professor e, com 

maior ênfase, dos colegas.  

 

Opcionalmente, os alunos poderão (e serão incentivados a) redigir papers próprios de 

pesquisa na área, com o objetivo de publicação no Brasil e/ou no exterior. Tais papers 

poderão ser escritos em grupos de até dois alunos e, embora não obrigatórios, poderão 

gerar bônus adicional para a avaliação final do curso. 

 

4) Suporte de Site: O sítio (site) do professor em:  

 

http://www.fgv.br/professor/rubens/ 

 

terá um item (link) para este curso, onde serão postados materiais de classe, 

comunicações rotineiras, listas de exercícios etc. Algumas comunicações importantes 

(possível cancelamento de aulas, correções de listas, material a ser lido antes da aula 

ou a ser levado para a aula, mudanças repentinas de salas de aula etc.) poderão ser 

postadas sem aviso prévio em aula e sem aviso prévio através de e-mail. Isto posto, é 

necessário que os alunos acessem a home page do curso com frequência suficiente 

para se manterem informados. Em particular, sugere-se uma visita ao site 

imediatamente antes de cada aula.  
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5) Sequência prevista do curso: O curso seguirá a sequência de tópicos do livro 

recém lançado por Aghion e Howitt, “The Economics of Growth” (AH09). Cada 

assunto abordado tomará como base, em um primeiro estágio, os papers que compõem 

as respectivas referências bibliográficas.  

 

a –Patentes (modelos com duas variáveis de estado):  

 

b- Crescimento e Mercados Financeiros 

 

c- Crescimento, Transferência Tecnológica e Convergência 

 

d - Crescimento e Tamanho de Mercado 

 

e - Crescimento e Tecnologias de Uso Geral  

 

f - Estágios do Crescimento 

 

g - Crescimento e Instituições  

 

h – Fomentos à Competição e Entrada 

 

i – Políticas Educacionais  

 

j – Crescimento, volatilidade e risco 

 

k – Crescimento e Liberação de Comércio 

 

l - Crescimento e Meio Ambiente 

 

m - Crescimento e Democracia  

  

   
Papers  referentes apenas ao item ‘a’ acima:  

 

Bond, Eric W. and Ping Wang (1996), “A General Two-Sector Model of Endogenous Growth with 

Human and Physical Capital: Balanced Growth and Transitional Dynamics Journal of economic theory 

68, 149-173. 

 

Cysne, Rubens Penha (2006) “A Note on the Non-Convexity Problem in Some Shopping-Time and 

Human-Capital Models.”. Journal of Banking and Finance, 2006, 30(10), p.2737-2745 

 

Lucas, Robert E. “On the Mechanics of Economic Development.” Journal of Monetary Economics, 22 

(1998): 3-42. 

 

Mino, K. (1996). “Analysis of a Two-Sector Model of Endogenous Growth with Capital Income 

Taxation” International Economic Review, Vol. 37, No. 1 (Feb., 1996), pp. 227-251 

 

Rebelo, S. (1991) Long Run Policy Analysis and Long Run Growth. JPE 99, 500-521. 

 

Kwan Y and Lai E. “Intellectual property rights protection and endogenous economic growth”. Journal 

of Economic Dynamics & Control 27 (2003) 853 – 873 
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Ryoji, Hiraguchi (2009). Non-concavity problems in the dynamic macroeconomic models: A note. 

Journal of Banking & Finance 33 (2009) 568–572 

 

Livros sobre Crescimento:  

 

Aghion , P and Howitt, P. (2009) "The Economics of Growth" MIT Press (AH09)  

 

Barro, R. and Sala-i- Martin, X. (2004) "Economic Growth", Second Edition, Mc.Graw Hill. (BS) 

 

 


