
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

FACULDADE DE ECONOMIA 

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA 

DISCIPLINA: MACROECONOMIA I 

MODALIDADE – ENSINO REMOTO EMERGENCIAL 

 

 

Justificativa para a oferta na modalidade de Ensino Remoto Emergencial 

 

A oferta da disciplina na modalidade de Ensino Remoto Emergencial se justifica pela 

pandemia da Covid-19 e a suspensão das aulas presenciais na UFJF. 

 

Objetivo Geral  

O objetivo central da disciplina é apresentar as noções básicas da Contabilidade Social e 

dos outros instrumentos contábeis da análise macroeconômica, particularmente do 

Balanço de Pagamentos e da Matriz de Insumo-Produto, 

 

Objetivo Específico 

Ao final da disciplina, o aluno será capaz de compreender os principais conceitos dos 

agregados macroeconômicos e suas estruturas de cálculo e, adicionalmente, de coletar e 

interpretar as estatísticas econômicas do país, necessárias para a análise do funcionamento 

da economia, e que servem de fundamento para a elaboração de cenários 

macroeconômicos para subsidiar o processo de tomada de decisões públicas e privadas. 

 

Considerações acerca da oferta da disciplina no caráter de Ensino Remoto 

Emergencial - ERE 

 

1) Considerando o Art. 8 da Resolução 33/2020 afirmo que esse plano de ERE foi 

elaborado por mim em consonância com o que está previsto no Regulamento 

Acadêmico da Graduação (RAG) 

 

2) Considerando o Art. 6 da Resolução 33/2020 e seu inciso IV 

 

Art.6º - É responsabilidade de cada docente incumbido do Ensino Remoto 

Emergencial, dentro de suas possibilidades de infraestrutura, considerando sua 

autonomia na condução do processo pedagógico: 

 

IV - Orientar os(as) discentes matriculados(as) no ERE sobre a metodologia de 

avaliação de rendimento, garantindo que a aferição do aproveitamento será 

realizada em, ao menos, três oportunidades durante o período levo, sendo que 

nenhuma das avaliações parciais poderá ultrapassar 40% (quarenta por cento) da 

nota máxima, conforme o disposto no art. 33 e 35 do Regulamento Acadêmico da 

Graduação (RAG); 

 

3) Considerando o Art. 7 da Resolução 33/2020 e seu parágrafo 4: 

 

Art.7º - As atividades de ERE deverão atender aos(às) discentes em suas 

diferentes condições sócio-familiares, visando à facilidade de acesso e à melhor 

qualidade de ensino. 



 

 

4) §4º - A apuração da frequência dos(as) discentes no ERE ocorrerá a partir da 

participação nas atividades propostas e entrega de trabalhos nos prazos definidos 

no plano de curso divulgado pelo(a) docente. 

 

5) Considerando o Art. 6 da Resolução 033/2020 e seus incisos e parágrafos: 

 

Art.6º - É responsabilidade de cada docente incumbido do Ensino Remoto 

Emergencial, dentro de suas possibilidades de infraestrutura, considerando sua 

autonomia na condução do processo pedagógico: 

 

V - Dar preferência, no estabelecimento das referências bibliográficas, ao acervo 

digital já disponível na UFJF e aos materiais com licença livre ou domínio 

público. 

 

1º - Excepcionalmente durante o período de ERE, poderá haver substituição 

temporária das bibliografias adotadas nas disciplinas, em relação às previstas no 

PPC, sem que isso implique atualização deste. 

 

§2º - O docente não poderá exigir dos discentes a leitura de material bibliográfico 

que não esteja disponível eletronicamente e deverá fornecer material em formato 

digital alternativo para os discentes acompanharem a disciplina, resguardados os 

direitos autorais. 

 

6) Considerando o Art. 7 da Resolução 33/2020 e seus parágrafos: 

 

Art.7º - As atividades de ERE deverão atender aos(às) discentes em suas 

diferentes condições sócio-familiares, visando à facilidade de acesso e à melhor 

qualidade de ensino. 

 

§1º - As atividades de ensino aprendizagem síncronas, quando previstas, deverão 

ocorrer nos mesmos dias da semana, horários previstos e cadastrados no SIGA, 

de acordo com o Plano Departamental, ou em dias e horários acordados entre 

docente(s) e todos os discentes da disciplina, sem que haja sobreposição de 

horários com outras disciplinas obrigatórias do mesmo período e respeitando o 

turno de oferta do Curso de Graduação. 

 

§2º - As atividades de ensino aprendizagem síncronas previstas como atividades 

obrigatórias do plano de curso da disciplina deverão ser gravadas pelos(as) 

docentes responsáveis e disponibilizadas posteriormente aos(às) discentes 

matriculados(as) nas disciplinas, em ambiente virtual de aprendizagem. 

 

7) Considerando o Art. 9 da Resolução 33/2020 e seus parágrafos que versam quanto 

à questão sobre direitos autorais  

 

Art.9º - A produção e divulgação de materiais a serem utilizados no ERE estão 

protegidas pela Lei Federal nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (Lei dos Direitos 

Autorais), pela qual fica vetado o uso indevido e a reprodução não autorizada de 

material autoral por terceiros. 

 



 

§1º - A imagem de docentes e discentes geradas nas aulas na UFJF, bem como o 

conteúdo oral e escrito das mesmas, somente poderão ser utilizados para os fins 

exclusivamente acadêmicos a que se destinam. 

 

§2º - É vedado copiar, editar, adicionar, reduzir, exibir, difundir publicamente, 

transmitir a terceiros, trocar, emprestar ou praticar qualquer ato de 

comercialização e descaracterização das imagens e do conteúdo oral e escrito das 

aulas. 

 

§3º - A violação aos direitos autorais acarretará a apuração da transgressão 

disciplinar do(s) envolvido(s), sem prejuízo das sanções previstas na Lei de 

Direitos Autorais e no Código Penal. 

 

 

 

Ementa da Disciplina 

 

A disciplina objetiva desenvolver a aptidão de análise das informações estatísticas 

econômicas, ou seja, permitir a compreensão de questões como fluxo circular da renda, 

composição do produto da economia e demais agregados macroeconômicos, a estrutura 

do balanço de pagamentos, números-índices e estrutura de insumo-produto 

 

Conteúdo Programático: 

 

1. Introdução à contabilidade nacional 

  

2. Agregados macroeconômicos e identidades contábeis 

 

3. Comparações Internacionais 

       

4. Contas Nacionais no Brasil 

  

5. Balanço de Pagamentos 

  

6. Números Índices 

 

7. Sistema de Contas Nacionais Trimestrais 

  

8. O modelo de insumo-produto 
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Vídeos 

 

Canal IBGE explica no Youtube  

 

https://www.youtube.com/watch?v=lVjPv33T0hk  

https://www.youtube.com/watch?v=Fev2MHAa-qo 

https://www.youtube.com/watch?v=9v5aSqJ_bf8  

 

PNUD – Brasil (IDH)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=K7Cftgj250Y 
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Calendário 

 

Início das Atividades: 17/05/2021 

 

Fim das Atividades: 15/09/2021 

 

Procedimentos Didáticos 

 

O curso se valerá de atividades síncronas e assíncronas. As atividades síncronas, como 

estabelecido na resolução do Ensino Remoto Emergencial seguirá o horário da aula 

previsto no Plano Departamental e divulgado para os alunos por meio da coordenação, 

quando realizaram a matrícula na disciplina. 

 

As atividades utilizaram o ambiente virtual de aprendizagem disponibilizado pela 

Universidade Federal de Juiz de Fora, Google Meets e Moodle. 

 

As atividades assíncronas terão por objetivo a fixação dos conceitos e as mesmas podem 

se constituir em leituras complementares, listas de exercícios e vídeo aulas. 

 

Avaliações 

 

As avaliações serão nas categorias: a) teste, que permite a elaboração de questões de 

múltipla escolha, múltipla resposta, resposta curta, verdadeiro ou falso, correspondente 

ou preencher lacunas. Estes testes poderão ser atribuídos com tempo de resolução, o que 

contribui para melhor avaliação de desempenho como numa prova convencional b) 

confecção de vídeos curtos que expliquem para um público leigo os conceitos econômicos 

apreendidos.  

 

As avaliações deverão ser postadas no ambiente virtual de aprendizagem, nos prazos 

previstos, com redução de 20% de seu valor a cada dia de atraso na entrega. 

Exemplo: se a atividade de avaliação está prevista para dia 07/10, o aluno que entregar a 

atividade nesta data poderá obter 100% da nota; caso entregue dia 08/10 apenas 80% e 

assim por diante, de modo que no quinto dia não será mais aceita a avaliação. 

 

Nas instruções da avaliação serão esclarecidos os critérios de avaliação relativos a cada 

tarefa solicitada no curso. 

 

 


