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DISCIPLINA: ECO034 A e B – ECONOMIA  

PLANO DE ENSINO REMOTO (ER), conforme RESOLUÇÃO Nº 33.2020, DE 14 

DE AGOSTO DE 2020 do CONSU. 

Profª. Vanessa Ragone Azevedo 

SEMESTRE 1-2021 

 

I) EMENTA 

A disciplina possui como objetivo fornecer aos alunos instrumentos necessários à compreensão dos 

elementos necessários à introdução da teoria econômica, a partir de uma ampla visão dos conceitos e 

abordagens microeconômicas e macroeconômicas e suas extensões teóricas. Serão abordados conceitos 

fundamentais que regem os princípios econômicos e seus desdobramentos. 

 
II) CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1) Introdução 

• Conceito de economia; 

• Problemas econômicos fundamentais; 

• Análise positiva versus análise normativa; 

• Curva de Possibilidade de Produção; 

• Fluxo Circular da Renda; 

• Economia de Mercado. 

2) Modos de Produção e Pensamento Econômico 

• Do Mercantilismo ao Capitalismo Industrial; 

• Paradigmas Econômicos; 

• Escola Clássica; 

• Marxismo; 

• Keynes. 

3) Introdução à microeconomia 

• Conceito; 

• Hipótese de ceteris paribus; 

• Hipótese de racionalidade; 

• O indivíduo na ciência econômica – agente racional; 

• Classificação dos bens; 

• Papel dos preços relativos; 

• Objetivos da empresa. 

4) As forças do mercado – Demanda, Oferta e Equilíbrio de mercado 

• Demanda de mercado; 

• Oferta de mercado; 
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• Inclusão do governo; 

• Elasticidades. 

5) Excedentes; Externalidades 

• Excedente do consumidor; 

• Excedentes dos produtores; 

• Equilíbrio; 

• Externalidades; 

• Assimetria de Informação; 

• Risco Moral 

6) Introdução à macroeconomia  

• Conceitos necessários à análise macroeconômica; 

• Instrumentos de política; 

• Estrutura de análise macroeconômica 

7) Contabilidade social 

• Princípios das Contas Nacionais; 

• Economia de dois setores, três setores e aberta; 

• PIB nominal; 

• PIB real; 

• Deflatores e índices. 

8) Mercado de bens e serviços 

• Introdução ao modelo IS-LM (teoria keynesiana); 

• Uma interpretação clássica da Teoria Geral – John Hicks; 

• Política Fiscal; 

• Mundo real versus Mundo nominal; 

• Inflação e desemprego – uma discussão sobre expectativas; 

 

9) Mercado monetário 

• Funções da moeda e tipos; 

• Oferta de moeda; 

• Demanda por moeda; 

• Taxa de juros; 

• Uma análise do sistema brasileiro – Regime de Metas e Novo Consenso Macroeconômico; 

10)  Setor externo 

• Taxa de câmbio; 

• Políticas externas; 

• Estrutura do balanço de pagamentos. 

11)  Desenvolvimento e crescimento econômico 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

FACULDADE DE ECONOMIA 

 
 

 3 

• Diferenças entre crescimento e desenvolvimento; 

• Teorias do crescimento econômico; 

• Teorias de desenvolvimento econômico. 

 

 
III) PLANEJAMENTO 

A disciplina será lecionada por aulas teóricas expositivas (slides), de forma síncrona e assíncrona e serão 

disponibilizadas no ambiente virtual Google Classroom. Todas as aulas serão ofertadas no ambiente Google 

Classroom e as aulas síncronas serão gravadas de acordo com o Art. 7 da Resolução 33/2020. 

A professora usará a plataforma para organizar e estabelecer cronogramas para as atividades da disciplina, que 

será o principal meio de comunicação com os alunos. 

O link para a aula síncrona será disponibilizado com a devida antecedência ao horário. Além disso, os alunos terão 

acesso às bibliografias pelo ambiente virtual da biblioteca da UFJF, “siga/biblioteca”, na forma digital (E-book). 

Aos discentes, serão demandados recursos que forneçam acesso ao conteúdo expositivo das aulas, às 

atividades semanais e às atividades avaliativas. Isso poderá ser feito utilizando computador, smartphone, tablet ou 

similar com acesso à internet. 

IV- AVALIAÇÕES 

A-1) Exercícios pós-aula  

 Em todas as aulas haverá um exercício sugerido para avaliação do aprendizado, o controle de frequência 

ocorrerá por meio das devoluções das respectivas atividades dentro do prazo estipulado. 

 A entrega dos exercícios pós-aula encerrará 6 dias corridos após a liberação da mesma. 

PS.: A frequência é obrigatória, cabendo ao aluno o direito de faltar até 25% do total de aulas. 

 

A-2) Prova (1) 

 Prova referente a primeira parte do conteúdo – introdução da disciplina; modos de produção e pensamento 

econômico; microeconomia. 

 

A-3) Prova (2) 

 Prova referente a segunda parte do conteúdo – macroeconomia e desenvolvimento e crescimento econômico. 

 

A nota será calculada da seguinte forma: 

NOTA = 0,4*A1 + 0,3*A2 + 0,3*A3 

 

Todas as avaliações serão realizadas de forma assíncrona, em dia e horário previamente agendados pela professora. 

 

VII- BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

* MANKIW, G. Introdução à economia. 8ª Edição. São Paulo: Cengage Learning, 2020. 

* VASCONCELLOS, Marco Antonio S.; GARCIA, Manuel E. Fundamentos de economia. São Paulo: 

Saraiva, v. 6, 2018. 

* VASCONCELLOS, M. Economia: micro e macro, 6ª Edição. São Paulo: Atlas, 2015. 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

FACULDADE DE ECONOMIA 

 
 

 4 

* GIAMBIAGI, Fabio et al. Desenvolvimento econômico: uma perspectiva brasileira. Elsevier Brasil, 

2013. 

* PINHO, D. & VASCONCELLOS, M. Manual de economia: equipe de professores da USP, 7ª 

Edição. São Paulo: Saraiva, 2017. 

VIII- BIBLIOGRAFIA AVANÇADA 

*KRUGMAN, Paul; WELLS, Robin. Macroeconomía. Reverté, 2019. 

*VARIAN, Hal R. Microeconomia: uma abordagem moderna. Rio de Janeiro, RJ-9ª edição: Elsevier, 

2015. 
 

Observação: * Estes livros estão disponíveis na Biblioteca Virtual da UFJF que pode ser acessada pelo SIGA.  

 

 

IX- SOBRE UTILIZAÇÃO DO MATERIAL DISPONIBILIZADO 

• Art. 9º. da Resolução 33/2020-CONSU 

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. 


