ANÁLISE INSUMO-PRODUTO: APLICAÇÕES EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS*
Ministrante: Prof. Arno Paulo Schmitz
Possui Graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Paraná (1998), Mestrado em Economia pela Universidade Federal da Bahia
(2002) e Doutorado em Desenvolvimento Econômico pela UFPR (2014). Atualmente é professor na Universidade Federal do Paraná e pesquisador em
grupos de pesquisa da Universidade Federal da Bahia e Universidade Federal do Paraná. Tem experiência na área de Economia, com ênfase em
Economia Regional, Rural e do Meio Ambiente.

Objetivo:
Demonstrar como o modelo de análise de insumo-produto é obtido, bem como as suas possibilidades
analíticas com estudos de caso da economia brasileira e de outras regiões e países.
Ementa:
1. Os antecedentes históricos em insumo-produto.
2. As contribuições de Leontief.
3. A teoria básica de insumo-produto e a organização dos dados econômicos.
4. Os modelos regionais e inter-regionais de insumo-produto.
5. A análise de impacto e indicadores de interesse.
6. Os modelos de insumo-produto e o meio ambiente.
7. Estudo de caso.
Data: 11 a 14 de setembro
Horário: 8h às 12h
Local: UFPR/Centro Politécnico/ Prédio de Engenharia Química
Carga horária: 16 horas
Público Alvo:
Profissionais da área de meio ambiente, alunos de graduação e pós-graduação em áreas afins. Profissionais
que atuam com economia ambiental.
Número de vagas: 50
Certificação:
Para obter o certificado de participação o participante deverá obter no mínimo 80% de frequência.
Para obter o certificado de participação e aproveitamento o participante deverá obter no mínimo 80% de
frequência e realizar a avaliação** proposta pelo ministrante.
**A forma de avaliação, bem como a data de sua realização e duração serão definidos pelo ministrante do curso.

Investimento:
Sócio ABES:
Não Sócio ABES:
Estudante de graduação e pós-graduação:
Estudantes do PPGMAUI:

R$ 450,00
R$ 550,00
R$ 250,00
isento

Inscrições: Secretaria da ABES/PR
Contato: Mari Lane Scheffler
Horário: 12:00 às 18:00
e-mail: abesparana@gmail.com
Telefone: (55 41) 3229-4216

* O modelo de insumo-produto permite, a partir de informações de economias (nacionais, estaduais, municipais), estudar
os impactos de políticas públicas identificados em setores da economia, pois este modelo permite ensaiar impactos
diversos, sobre e a partir, dos agregados da economia (produção, consumo, investimentos, gastos do governo,
exportações, importações). Em relação às ciências ambientais é possível identificar impactos do crescimento econômico
sobre a produção de resíduos, demanda por água, consumo de energia, dentre outras várias possibilidades.

Promoção/Realização: ABES e PPGMAUI

Rua Francisco Heráclito dos Santos, 100 – Jardim das Américas
Universidade Federal do Paraná - Centro Politécnico – Prédio de Engenharia Química
Fone: 3361-3614 / E-mail: ppgmaui@ufpr.br

