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Desigualdade de renda e pobreza no Brasil 2006

Avaliar aspectos relacionados à pobreza e à distribuição de renda no Brasil, entre eles, a

polarização da renda, a decomposição de medidas de desigualdade de acordo com fontes

de rendimento e os efeitos da desigualdade sobre a criminalidade.

Prof. Dr. Luiz Guilherme Scorzafave
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Profa. Dra. Elaine Toldo Pazello

Atividade inovativa na indústria brasileira 2006
Verificar, além das características das empresas inovadoras brasileiras, a natureza de seus

esforços tecnológicos e seus resultados econômicos
Prof. Dr. Sérgio Kannebley Jr
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Prof. Dr. Fernando Pigeard de Almeida Prado

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM

ECONOMIA - ÁREA: ECONOMIA APLICADA

Economia do trabalho: educação, gênero e família 2005

Investigar os diferenciais de rendimentos entre homens e mulheres no Brasil, analisando a

diferença salarial entre homens e mulheres, os determinantes da alocação de trabalho

dentro das famílias, o emprego doméstico, a segregação ocupacional por gênero e,

finalmente, a polarização do trabalho.

Organização Industrial 2004

Aplicar técnicas econométricas à área de Economia Industrial, realizando estudos sobre

estimações de demanda, de funções de produção e de custo, além de estudos sobre a

conduta das empresas no mercado.

Linha de pesquisa: Microeconomia aplicada

Análise de políticas públicas 2005
Avaliar o efeito de políticas públicas sobre as famílias e a identificação de características

relevantes para a formulação de políticas.

Economia da educação 2007
Estudar os determinantes da qualidade de ensino, bem como avaliar o efeito de políticas

públicas sobre os resultados educacionais.


