ECONOMIA PARA JORNALISTAS E
PROFISSIONAIS DE COMUNICAÇÃO
curso de curta duração

Belo Horizonte/MG
A Escola DIEESE de Ciências do Trabalho realizará, em 12 e
13 de janeiro de 2019, o curso de extensão ECONOMIA PARA
JORNALISTAS E PROFISSIONAIS DE COMUNICAÇÃO.
O curso apresentará fundamentos básicos de economia e do
funcionamento das políticas públicas econômicas, a partir do
olhar sobre o Brasil. As aulas são voltadas para profissionais de
comunicação que precisam retratar assuntos econômicos.
O objetivo é melhorar a compreensão a respeito dos principais
aspectos da conjuntura econômica e, consequentemente,
facilitar a tradução e a comunicação para o público.
As aulas serão ministradas pelo ex-diretor técnico do DIEESE e
economista, Sérgio Mendonça.

Certificação: Escola DIEESE de Ciências do Trabalho
Carga horária: 16h
Aulas: em 12 e 13 de janeiro de 2019
Horário: das 9h às 18h
Local: Escola de Saúde Pública do Estado de
Minas Gerais

Av. Augusto de Lima, 2.061, Barro Preto - Belo Horizonte/MG
(entrada pela rua Uberaba, sem número)

A realização do curso está sujeita à formação de turma

Valores por participante
Grupos de entidades
filiadas ao DIEESE

Inscrições
Até 28/12
A partir de 29/12

R$ 300,00
R$ 350,00

Obs.: Todos os valores são individuais

Até 4

A partir de 5

R$ 250,00 R$ 200,00
R$ 300,00 R$ 250,00

O curso é presencial, com 16 horas de duração, divididas em
dois dias (12 e 13 de janeiro de 2019), das 9h às 18h, em Belo
Horizonte.

O curso será realizado em Belo Horizonte, mas pode ser ministrado em outras localidades,
desde que haja o número mínimo de inscritos. Para solicitar a realização de cursos em
outras cidades, entre em contato com a Escola DIEESE ou com o Escritório Regional do
DIEESE (ER) mais próximo.

MAIS INFORMAÇÕES

CONTEÚDO
- Conceito de economia e microeconomia: estrutura de
mercado e padrões de concorrência
- Macroeconomia: conceito e políticas econômicas
- Economia internacional: taxa de câmbio, balanço de
pagamento e as políticas internacionais
- Inflação, índices de preço e políticas para tratamento
da inflação
- Crescimento e desenvolvimento econômico:
conceito e indicadores
- Mercado de trabalho: conceitos e indicadores

www.escola.dieese.org.br | contatoescola@dieese.org.br | (11) 3821-2150 e 3821-2155

