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Programa de Disciplina: ECO 054 – Economia I 
 

A. Objetivo 
 

Esta disciplina visa a apresentar os princípios da teoria microeconômica de modo a permitir aos alunos o entendimento do 
que vem a ser economia de mercado e a interação estratégica entre os agentes econômicos (consumidores, empresas, governo etc. ) 
nos dias de hoje e qual o seu objeto de estudo. 

Ao final da disciplina, os alunos deverão dominar criticamente os conceitos básicos da teoria microeconômica, estando, assim, 
aptos a aplicar os seus conhecimentos no dia a dia, bem como aprofundar tais conhecimentos dentro de tópicos mais avançados ao longo 
do curso de Economia. 
 
B. Informações básicas da disciplina sob o Ensino Remoto (ER) 
 

Professora: Rosa Livia Gonçalves Montenegro [rosa.livia@ufjf.br] 

Ano letivo: 2021 – 1º semestre (sob ER) 

Dias/Horário: Quintas-feiras (09:00 - 10:00) [aula síncrona, esclarecimento das dúvidas sobre as aulas assíncronas 
disponibilizadas previamente]. 

Nível: Graduação em Economia. 

Metodologia: 

 

 

 A disciplina será lecionada por aulas teóricas expositivas (e.g. 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 mesmas serão gravadas; 
 As aulas assíncronas (gravadas) serão disponibilizadas às segundas-feiras;  
 Os encontros síncronos, às quintas-feiras, também serão gravados, de acordo com o Art. 7 da Resolução 

33/2020, que estabelece: 
 §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;  
 

 A professora usará a ferramenta Google Classroom para as aulas remotas, cuja plataforma é de acesso livre 
e sem restrição de tempo, com o link para a aula síncrona disponibilizada antes do horário. Os alunos 
terão acesso aos materiais e bibliografias por intermédio de uma pasta disponibiliza no ambiente virtual. 
Os principais materiais bibliográficos podem ser obtidos pelos alunos na pasta referente as aulas da 
disciplina de Economia I.  

 

Atendimento 
individual: 

Às sextas-feiras, de 14h às 17h, por meio de agendamento prévio por e-mail. 
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Plano Geral: 

Semana Tópico Leitura Prova 

Semana 1 e 2 

Apresentação do curso   

  

Dez princípios de 
economia 

MK01 

Pensando como um 
economista 

MK02 

Semana 2 e 3 
Interdependência 

comercial 
MK03 

Oferta e demanda MK04 

Semana 4 e 5 
Elasticidades MK05 

Oferta, demanda e 
políticas de governo 

MK06 

Semana 6 e 7 
Eficiência dos mercados MK07 

Os custos da tributação MK08 

Semana 8 e 9 

Primeira Prova (P1)   Data a ser definida 
Comércio internacional MK09 

  

Externalidades MK10 

Semana 10 e 11  
Bens públicos e 

recursos comuns 
MK11 

Sistema tributário MK12 

Semana 12 e 13 

Custos de produção MK13 

Mercados competitivos  MK14 

Monopólio MK15 

Segunda Prova (P2)   Data a ser definida 

Semana 14 e 15  

Oligopólio MK17 

  

Escolha do consumidor MK21 

Competição 
monopolística MK16 

Semana 16  Terceira Prova (P3) 

 

Data a ser definida 

  

Semana 17  
Segunda chamada 

(SC) 
Todo o conteúdo da 

disciplina   
 

 
Sistema de Avaliação  
 

A média final (MF) será calculada pela seguinte fórmula: 

 

  MF = 1/3*P1 + 1/3* P2 + 1/3* P3 

  
As provas terão o valor máximo de 100 pontos e o valor mínimo de 0 (zero) pontos. 
 
Os conteúdos cobrados nas provas P1, P2 e P3 não são cumulativos. O conteúdo cobrado em cada prova é a matéria imediatamente 

dada após a prova anterior. Por exemplo, a matéria cobrada na 3ª prova (P3) é a matéria dada em aula após a P2. 
A prova de segunda chamada (SC) cobrirá toda a matéria dada ao longo do semestre. O aluno apto a fazer a prova de segunda 

chamada deve ser aquele que se enquadra em alguma das duas seguintes situações: 
o Faltou em alguma das três provas (P1, P2 ou P3); 
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o Não conseguiu a média de, no mínimo, sessenta (60) nas provas feitas. 
 

Para o aluno ser aprovado na disciplina, é necessário que a média final seja, pelo menos, sessenta (MF  60). 
 

 As provas individuais serão disponibilizadas via Google Classroom, de modo assíncrono, em dia e horário previamente agendados 
pela professora; 

 Os dias e horários de todas as provas ficarão disponibilizados no ambiente virtual do Google Classroom; 
 O preenchimento das provas será realizado através do ambiente virtual do Google Classroom;  
 Listas de exercícios serão disponibilizadas apenas como forma de guia de estudos. Não contarão para o sistema de avaliação.  

 
Equipamentos e sistemas digitais necessários 
 

 Acesso ao material da aula: computador, celular ou tablet com acesso à internet, com pacote Microsoft Office (Word e PowerPoint). 
 

Sobre os direitos autorais, de acordo com o Art.9 da Resolução 33/2020: 
 

 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. 

D. Bibliografia Básica 
 
MANKIW, N. G. Introdução à economia. São Paulo: Cengage Learning, 6a edição, 2013. (MK) 
 
MANKIW, N. G . PRINCÍPIOS DE MICROECONOMIA - TRADUÇÃO DA 6ª EDIÇÃO NORTE-AMERICANA – 2014 (MK). 
 
MANKIW, N. G . PRINCÍPIOS DE MACROECONOMIA - TRADUÇÃO DA 6ª EDIÇÃO NORTE-AMERICANA – 2014 (MK). 
 


