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PLANO DE ENSINO – APRENDIZAGEM 
 
 
 
• EMENTA 
A problemática do desenvolvimento local em um mundo globalizado. Localização: de volta à agenda da 
competitividade. A concentração espacial, as economias externas e a competitividade. A cooperação como 
estratégia de captura de externalidades em arranjos produtivos. 5. Ganhos competitivos e redes de cooperação. A 
questão da cooperação e o dilema do prisioneiro. Território, cooperação, inovação e centros de pesquisa. 
Coopetição, clusters e outras abordagens afins aos arranjos. 

• OBJETIVO 
O objetivo do curso é discutir os conceitos relacionados ao desenvolvimento industrial e tecnológico no contexto 
territorial regional e local. Parte-se da análise de diferentes correntes de pensamento que enfocam a organização 
das atividades econômicas no espaço e aprofunda-se a discussão a partir do enfoque sistêmico do processo de 
produção e inovação. A partir da revisão dos conceitos fundamentais relacionadas a cadeiras de ‘Economia da 
Inovação’, o curso avanço na visão neo-schumpeteriana de sistemas de inovação e suas conexões com a questão do 
desenvolvimento regional e local. Discute-se o referencial conceitual, de metodologia de análise e experiências de 
políticas relativos a sistemas e arranjos produtivos e inovativos locais / regionais em suas diversas configurações 

 
• CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
O retorno da localização como elemento estratégico para definir novos investimentos; arranjos produtivos locais 
ou clusters: definição e suas partes; cadeias produtivas: eixo básico dos clusters e apls; cadeias produtivas: eixo 
básico dos clusters e apls; cadeias produtivas: a estrutura básica dos aglomerados e apls; da unidade produtiva ou 
unidades produtivas ao apl ou cluster: passos para a identificação do arranjo produtivo local; da unidade produtiva 
ou unidades produtivas ao apl ou cluster: passos para a identificação do arranjo produtivo local; características 
fundamentais de um arranjo produtivo local ou cluster; características fundamentais de um arranjo produtivo local 
ou cluster; arranjos produtivos de locais/clusters destaque na amazônia ocidental; os arranjos produtivos locais e 
competitividade. 



• METODOLOGIA 
A metodologia de trabalho compreende a exposição de conteúdos pelo professor, usando o quadro e a projeção 
(data-show), e momentos de reflexão e debate, cabendo intervenção e crítica pela parte discente. O material 
bibliográfico exigido como leitura obrigatória deverá ser lido previamente. É facultada a leitura da bibliografia 
auxiliar, pois visa facilitar o entendimento do tema em questão. Dúvidas, sugestões ou qualquer forma de contato 
que diga respeito à disciplina deverão ser feitas pessoalmente ou por e-mail. As atividades propostas se basearão 
em aulas teóricas. 

 
 

• FORMAS E MOMENTOS DE AVALIAÇÃO 
Toda avaliação será levada em conta a coerência e consistência frente aos conteúdos exigidos, assim como a 
organização lógica da exposição. As avaliações serão realizadas através de duas provas escritas individuais (70% 
da média final); e seminários (30% da média final). O critério de avaliação para a apresentação dos seminários 
se dará com os seguintes quesitos de pesos iguais: domínio do conteúdo obrigatório; clareza na exposição (fala); 
instrumentos de exposição (quadro, data-show, etc.); objetividade (respeito ao tempo).  

 
 

• SEMINÁRIOS 
                                               Tema                              Referências 

I   
II   
III   
IV   
V   
VI   

 
• CRONOGRAMA 

Aula 
(Dia/Mês/Ano) 

                        Tema/Atividade Referências 

1ª Apresentação e discussão do Plano de ensino S/F 
2ª e 3ª O retorno da localização como elemento estratégico para 

definir novos investimentos 
PORTER, Michael. Clusters e 
competitividade. HSM 
Management, 15 julho-agosto 
1999,São Paulo. p.101-111. 

4ª e 5ª Arranjos produtivos locais ou clusters: 
Definição e suas partes 

PORTER, Michael. Clusters e 
competitividade. HSM Management, 
15 julho-agosto 1999,São Paulo. 
p.101-111. 
 
VASCONCELOS, Flávio; 
GOLDSZMIDT, Rafael; 
FERREIRA, Fernando. Arranjos 
produtivos. GVexecutivo. FGV. 
Volume 4, no 1, ago/out 2005. p.16-
23.    

6ª e 7ª Cadeias produtivas: eixo básico dos clusters e apls PIRES, José Otávio Magno Pires. 
Cadeias produtivas segundo 
Hirschman. In PIRES, José Otávio 
Magno Pires. O vale do alumínio 
na Amazônia. Belém: UNAMA, 
2006. p.33-57.  
HANASHIRO (2008, Paper), 
BRASIL (2007) 

8ª e 9ª Cadeias produtivas: eixo básico dos clusters e apls PIRES, José Otávio Magno Pires. 
Cadeias produtivas segundo 
Hirschman. In PIRES, José Otávio 
Magno Pires. O vale do alumínio na 



Amazônia. Belém: UNAMA, 2006. 
p.33-57. 

 
10ª Primeira Avaliação PRIMEIRA AVALIAÇÃO 

SEMESTRAL 
11ª e 12ª Da unidade produtiva ou unidades produtivas ao apl ou cluster: 

passos para a identificação do arranjo produtivo local 
VASCONCELOS, Flávio; 
GOLDSZMIDT, Rafael; FERREIRA, 
Fernando. Arranjos produtivos. 
GVexecutivo. FGV. Volume 4, no 1, 
ago/out 2005. p.16-23.  
PORTER, Michael. Clusters e 
competitividade. HSM Management, 
15 julho-agosto 1999,São Paulo. 
p.101-111. 

 
13ª e 14ª Da unidade produtiva ou unidades produtivas ao apl ou cluster: 

passos para a identificação do arranjo produtivo local 
FERRO, 2015; DE LACERDA, 
2004; AYRES & OLIVEIRA 
2012; NEUTURIS 2005. 

15ª e 16ª Características fundamentais de um arranjo produtivo local ou 
cluster 

PORTER, Michael. Aglomerados e 
competição: novas agendas para 
empresas, governos e instituições. In. 
PORTER, Michael. Competição. Rio 
de Janeiro: Campus, 1999. p. 209-303. 

 
17ª e 18ª Características fundamentais de um 

arranjo produtivo local ou cluster 
PORTER, Michael. Aglomerados e 
competição: novas agendas para 
empresas, governos e instituições. In. 
PORTER, Michael. Competição. Rio 
de Janeiro: Campus, 1999. p. 209-303. 

 
19ª e 20ª Arranjos produtivos de locais/clusters  

Destaque na amazônia ocidental 
Material a definir 

21 e 22ª Os arranjos produtivos locais e competitividade ERBER, Fábio. Eficiência coletiva 
em arranjos produtivos locais 
industriais: comentando o 
conceito. Belo Horizonte: Nova 
Econ. vol.18 no.1, 2008 

23ª e 24ª Apresentação do trabalho final em power point – duas equipes Escopo Geográfico dos APLs: 
Forma e componentes dos APLs 

25ª e 26ª Apresentação do trabalho final em power point – duas equipes Fronteiras de um APLs: 
componentes e limites: APL de 
Concepção Muito Ampla: APL de 
um Único Setor: Amplitude dos 
APLs 

27ª e 28ª Entrega dos resultados e avaliação do semestre  
29ª e 30ª Espaço para reposição de aula  
31ª e 32ª Confraternizaçao e coffee break  
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