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ECONOMIA (ECO034) 
OBJETIVOS  
O curso tem como principal objetivo iniciar o aluno na Teoria Econômica, fornecendo 
uma ampla visão sobre os conceitos micro e macroeconômicos e suas respectivas 
extensões teóricas que dão suporte a um conjunto de áreas do saber. Especificamente, 
serão abordados os conceitos fundamentais que regem os princípios econômicos, ou 
seja, escolha, escassez, necessidades, recursos, produção e distribuição.  

EMENTA  
Economia; CPP; Oferta; Demanda; Equilíbrio; Excedentes; Contas Nacionais; Moeda; 
Cambio; Balanço de Pagamentos; Desenvolvimento Econômico.  

PROGRAMA  
1. Introdução - conceito de economia, problemas econômicos fundamentais, curva de 
possibilidades de produção, economia de mercado.  
2. Introdução à microeconomia - conceito, a hipótese coeteris paribus, papel dos preços 
relativos, objetivos da empresa.  
3. Demanda, oferta e equilíbrio de mercado - demanda de mercado, oferta de mercado, 
inclusão do governo, elasticidades.  
4. Excedentes dos consumidores, dos produtores e equilíbrio.  
5. Introdução à macroeconomia - instrumentos de política e estrutura de análise 
macroeconômica  
6. Contabilidade social - princípios das contas nacionais, economia a dois setores, três 
setores e aberta, PIB nominal e PIB real.  
7. O mercado de bens e serviços - o modelo keynesiano, política fiscal, inflação e 
desemprego.  
8. O mercado monetário - funções e tipos de moeda, oferta de moeda, demanda de 
moeda, taxa de juros.  
9. O setor externo - taxa de câmbio, políticas externas, a estrutura do balanço de 
pagamentos.  
10. Desenvolvimento econômico.  
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AULA Nº DIA/MÊS TEMA PTS 

01 16/DEZ 
Apresentação da disciplina (programa), contrato informal de desenvolvimento do 
conteúdo e introdução ao tema. Definição de Economia. Princípios Econômicos 

 

02 06/JAN 
Problema Econômico Fundamental. Sistema Econômico. Fluxo Circular da 
Economia. Economia de Mercado. Analise Positiva e Normativa. Curva de 
Possibilidades de Produção Oferta e Demanda 

 

03 13/JAN 

Oferta, Demanda e Equilíbrio.  

FORUM ONLINE MICRO 10 

EXERCÍCIOS ONLINE (1 tentativas) 5 

04 20/JAN 
Elasticidade. Excedente do Consumidor e Excedente do Produtor.  

EXERCÍCIOS ONLINE (1 tentativas) 5 

05 27/JAN 
PROVA ONLINE (30 questões com 1 tentativas randomizada) 

Matéria: Aulas 01 a 04 
30 

06 03/FEV Fundamentos da Teoria Macroeconômica. Contas Nacionais.  

07 10/FEV Princípios das contas nacionais.  

08 24/FEV 

Modelo Keynesiano  

FORUM ONLINE MACRO 10 

EXERCÍCIOS ONLINE (1 tentativas) 5 

09 03/MAR 
Teoria Monetária.  

EXERCÍCIOS ONLINE (1 tentativas) 5 

10 10/MAR 
PROVA ONLINE (30 questões com 1 tentativas randomizada) 

Matéria: Aulas 06 a 09 
30 

11 17/MAR 
PROVA ONLINE (30 questões com 1 tentativas randomizada) 

Matéria: Aulas 01 a 10 
30 
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CONTRATO / REGRAS 
• As aulas terão início às 8:00 horas e 19:00 horas sem atrasos, podendo terminar um pouco 

mais cedo, em consonância com o conteúdo discutido. Por isso, pede-se que o discente 
chegue com 15 minutos de antecedência;  

• As aulas terão duração de 4 horas com intervalo de 10 minutos às 9:50 horas e 20:50 horas, 
respectivamente;  

• A frequência é obrigatória, cabendo ao aluno o direito de faltar até 25% do total de aulas;  

• O curso conta com 8 avaliações online:  
o 02 avaliações valendo 30 pontos cada;  
o 02 fóruns de discussão valendo 10 pontos cada; e 
o 04 exercícios online, valendo 05 pontos cada. 
OBS.: as notas online sofrerão arredondamento por atividade e não ao final do semestre. 

• Para aprovação o aluno deverá alcançar o mínimo de 60 pontos. Ao final do período será 
oferecida uma oportunidade, aos alunos que não alcançarem o mínimo, na forma de uma 
prova substitutiva. A recuperação se dará exclusivamente para as avaliações de 30, ou seja, 
o aluno poderá recuperar apenas umas das duas provas realizadas no decorrer do semestre, 
não cabendo recuperação das notas das atividades dos Fóruns e nem dos Exercícios;  

• Atividades online, cujo acesso se dará pelo seguinte link: http://www.economiaead.ufjf.br:  
o No caso das provas de 30 pontos, o discente terá 1h30 para desenvolver a prova 

online no período de sua aula (manhã ou noite); 
o No caso dos fóruns, o aluno poderá participar quantas vezes desejar no período de 

7 dias corridos, recebendo uma nota para cada participação e, ao final, lhe será 
atribuída uma média simples das notas auferidas em cada participação.  

o No caso dos exercícios online, o aluno deverá estudar a matéria e escolher o melhor 
horário dentro do período de 4 dias (de quarta a sexta) para a realização de um 
exercício online, individual, com duração de 60 minutos, não prorrogáveis.  

• A disciplina conta com o apoio de uma equipe de monitores e o suporte de um site com 
informações diversas. Peço que cada um verifique o site onde estão disponíveis: material de 
apoio, horário de atendimento de monitoria, contatos, dicas de aula, filmes para discussão, 
calendário de atividades etc. Todas as informações e avisos necessários no decorrer do 
semestre serão disponibilizados via site: http://www.economiaead.ufjf.br;  

http://www.economiaead.ufjf.br/
http://www.economiaead.ufjf.br/

