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FACULDADE DE ECONOMIA 

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA 

 

PLANO DE ENSINO REMOTO EMERGENCIAL, conforme RESOLUÇÃO Nº 

33.2020, DE 14 DE AGOSTO DE 2020 do CONSU. 

 

Disciplina: Métodos Quantitativos em Economia (ECO066) – Turma B 

Professor: Weslem Rodrigues Faria (weslem.faria@ufjf.edu.br) 

Trimestre: 1o Semestre de 2021 

   

1. Descrição 

 

A matemática tem se tornado cada vez mais uma “linguagem” de Economia. Uma 

fundamentação matemática sólida é necessária para entender modelos teóricos e 

estimações empíricas que o aluno poderá se deparar na literatura econômica. Esta 

disciplina é desenhada para desenvolver as habilidades em matemática do aluno 

capacitando-o a lidar com problemas econômicos diversos especialmente em 

microeconomia e macroeconomia. Serão estudados conceitos matemáticos básicos e 

métodos que incluem aqueles usados em análise de estática comparativa, problemas de 

otimização e análise dinâmica. 

 

2. Programa 

 

1) Sistemas de equações lineares 

2) Álgebra matricial: matrizes identidades, matrizes nulas, transpostas e inversas 

3) Álgebra matricial: condições de invertibilidade de uma matriz, teste de invertibilidade, 

determinantes e matriz inversa 

4) Otimização: Formas quadráticas e matrizes definidas 

5) Autovalores e autovetores 

6) Otimização não condicionada 

7) Otimização com restrição I 

8) Otimização com restrição II 

9) Funções homogêneas e homotéticas 

10) Funções côncavas e quase-côncavas 

 

3. Metodologia de ensino 

 

As aulas serão realizadas de forma assíncrona para exposição do conteúdo da disciplina. 

Os vídeos explicativos relativos às aulas serão disponibilizados no ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA) Classroom do Google relativo à disciplina, que poderá ser acessado 

via Siga da UFJF. Os vídeos conterão a exposição do conteúdo da aula, que será via 

apresentação de slide do powerpoint, e a narração explicativa dele. Serão disponibilizados 

um ou dois vídeos por semana. Adicionalmente, uma atividade semanal assíncrona será 

disponibilizada na forma de lista de exercícios. A disciplina contará com um monitor que 

será um aluno em estágio docência do Programa de Pós-graduação em Economia da 

UFJF.  
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A parte síncrona do curso observará o horário do curso (segundas-feiras das 19:00 às 

21:00 e quartas-feiras das 19:00 às 21:00). Assim, a atividade síncrona com o monitor 

será para sanar dúvidas sobre o conteúdo da disciplina e exercícios toda segunda-feira das 

19:00 às 20:00. Além disso, o professor também estará disponível de forma síncrona toda 

quarta-feira das 19:00 às 20:00, conforme demanda dos discentes. 

 

As aulas síncronas serão gravadas 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. 

 

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 a internet. 

 

4. Avaliação 

 

Serão três avaliações. Todas serão realizadas de forma assíncrona. Cada avaliação será 

composta por uma lista de exercícios a ser resolvida e entregue ao professor. As datas de 

disponibilização da avaliação aos alunos e entrega ao professor serão combinadas. Cada 

avaliação terá o mesmo peso na nota final. 

 

5. 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. 

 

6. Bibliografia 

 

A bibliografia será composta apenas por material disponibilizado pelo professor ou por 

livro disponibilizado pela biblioteca da UFJF na forma digital (E-book). 

 

Notas de aulas do professor. 
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CHIANG, Alpha C.; WAINWRIGHT, Kevin. Matemática para Economistas. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2006, 8ª Reimpressão. (Disponível na forma de E-book pela biblioteca). 


