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Ementa: Problemática geral: globalização e efeitos sócio-espaciais. Cadeias globais de mercadorias e espaços local-
regionais de produção industrial. Desafios para o mundo rural e a ênfase no papel dos territórios. A questão urbana na 
globalização. Em busca do desenvolvimento: o “paradigma”  da dimensão local/endógena e seus problemas. Um olhar 
analítico sobre o mosaico urbano-regional brasileiro. 
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2. Pré-requisito: CNM 5206 - Economia Regional e Urbana   
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