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Programa de Disciplina: ECO 055 – Economia II 

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

DE AGOSTO DE 2020 do CONSU. 

Faculdade de Economia 

A. Objetivo 
 

Esta disciplina visa a apresentar os princípios básicos da teoria macro com ênfase na discussão 

de conceitos fundamentais como inflação, desemprego, poupança, papel do mercado financeiro bem como 

do papel das políticas monetária e fiscal, tanto no contexto de uma economia fechada, quanto no 

contexto de uma economia aberta. Ao final da disciplina, os alunos deverão dominar criticamente os 

conceitos básicos da teoria macroeconômica, estando, assim, aptos a aplicar os seus conhecimentos para 

compreender o contexto econômico que os cerca, bem como aprofundar tais conhecimentos dentro de 

tópicos mais avançados da macroeconomia na sequência de disciplinas de macro I, II e III. 
 

B. Informações básicas 
 

Professor: Dr. Admir A. Betarelli Jr. (admir.betarelli@ufjf.br). 

Dias/Horário: Turma A: Terças-feiras e Quartas-feiras (10:00 às 12:00), sala 04. 

Turma B: Quartas-feiras e Quintas-feiras (19:00 às 21:00), sala 05. 

Nível: Graduação em Economia. 

Plano Geral:  

Aula Tópico Leitura 

1 Apresentação do Programa / Medindo a Renda 

Nacional 

MK 23 

2 Medindo a Renda Nacional MK 23 

3 Medindo o Custo de Vida MK 24 

4 Produção e Crescimento MK 25 

5 Produção e Crescimento MK 25 

6 Poupança Investimento e Sistema Financeiro MK 26 

7 Poupança Investimento e Sistema Financeiro MK 26 

8 Desemprego MK 28 

9 Sistema Monetário MK 29 

10 Sistema Monetário MK 29 

11 Inflação MK 30 

12 Inflação MK 30 

13 Prova I  (P1)  

14 Macro Aberta I MK 31 

15 Macro Aberta I MK 31 

16 Macro Aberta I MK 31 

17 Macro Aberta II MK 32 

18 Macro Aberta II MK 32 

19 Macro Aberta II MK 32 

20 Demanda e Oferta Agregadas MK 33 

21 Demanda e Oferta Agregadas MK 33 

22 Demanda e Oferta Agregadas MK 33 

23 Política Monetária e Fiscal MK 34 

24 Prova II ---- 

25 Política Monetária e Fiscal MK 34 

26 Tradeoff  Inflação e Desemprego MK 35 

27 Tradeoff  Inflação e Desemprego MK 35 

28 Debates sobre Política Macro MK 36 

29 Debates sobre Política Macro MK 36 

30 Prova III  

31 Segunda Chamada  
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C. Metodologia de ensino 

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

assíncrona. 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, 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. 

 

O professor usará a plataforma “Google Classroom” a fim de organizar as atividades da disciplina, 

que será o principal meio de comunicação com os alunos.  Esta plataforma é de acesso livre e sem 

restrição de tempo, com o link para a aula síncrona disponibilizada antes do horário. Além disso, os 

alunos terão acesso aos materiais bibliográficos pelo o ambiente virtual da biblioteca da UFJF, 

“siga/biblioteca”, na forma de digital (E-book). A disciplina ainda contará com monitores para sanar 

dúvidas sobre o conteúdo da disciplina. 

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. 

 

D. 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. A prova de 

segunda chamada está estabelecida no artigo 35 do RAG disponível em:  

http://www.ufjf.br/prograd/files/2009/02/RAG-REVIS%C3%83O-APROVADA-EM-REUNI%C3%83O-

DO-CONGRAD-NO-DIA-25-01-2016.pdf. 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); 

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) e que o aluno tenha frequência de, pelo menos, 75% das aulas. Caso contrário, o 

aluno será reprovado. A frequência em sala de aula será cobrada, sendo, portanto, um requisito para 

que o aluno seja promovido. 

Listas de exercícios serão disponibilizadas para o estudo e cobrirão o conteúdo de cada prova,, 

porém não elas não compõem o sistema de avaliação. 

 

 

E. Bibliografia Básica 
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F. Bibliografia Complementar 

 

DUARTE DE ALÉM, A.C. Macroeconomia: teoria e prática no Brasil. São Paulo: Elsevier, 2010.  
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