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EMENTA 

Localização das escolas de pensamento e temáticas discutidas nas disciplinas do curso. Conceitos básicos: o modo de produção 
capitalista; as classes fundamentais da sociedade capitalista; a riqueza na sociedade capitalista; produção, circulação e apropriação de 
riqueza; salários lucros e juros. Emprego e acumulação de capital. A mensuração das variáveis econômicas no Brasil. A distribuição de 
renda. Preços e índices de preços. Taxa de câmbio e relações com o comércio exterior. Déficit e dívida pública. 

 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA 
 Apresentar aos alunos os conceitos básicos da Ciência Econômica, incluindo noções sobre microeconomia (o funcionamento 
das empresas e dos mercados), conceitos introdutórios da macroeconomia e sua aplicação ao Brasil (PIB, distribuição de renda, 
moeda, taxas de juros, índices de preços, déficit e dívida públicos, taxa de câmbio, balanço de pagamentos, políticas monetária, 
cambial e fiscal), bem como abordar de forma introdutória as diversas escolas de pensamento e sua relação com as temáticas 
discutidas ao longo da disciplina.  
 Para cumprir os objetivos do curso, serão utilizadas de forma pluralista diversas fontes bibliográficas, como manuais básicos 
de Introdução à Economia e o dicionário de Economia mais usado no Brasil atualmente, além de textos originais de diversos autores, e 
consultas sistemáticas ao noticiário econômico a partir de variados sites na internet relacionados com a Ciência Econômica. 
 Ao final da disciplina, espera-se que os alunos se mostrem situados quanto aos principais temas da Ciência Econômica e 
habituados a lerem o noticiário econômico dos diversos meios de comunicação, comparando-o com o conteúdo teórico, histórico e 
quantitativo que aprenderão ao longo de todas as disciplinas do curso de Economia da UFES. Considera-se tal comparação 
fundamental para a formação de um profissional ao mesmo tempo capaz de se destacar no mercado de trabalho e de ser intérprete 
crítico das realidades capixaba, brasileira e mundial. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
Introdução – O que é Economia? As funções do economista perante a sociedade 
 
Parte I – Introdução à Microeconomia 

1. Produção e preços: noções básicas sobre o funcionamento das empresas 
2. Mercados e concorrência 
3. Políticas públicas voltadas para a concorrência nos mercados 

 
Parte II – Introdução à Macroeconomia: aplicações com indicadores sobre a economia brasileira 

1. O PIB como estimativa da produção nacional de riqueza: noções sobre crescimento econômico e desenvolvimento 
econômico  

2. Repartição e apropriação da renda: distribuição pessoal e funcional da renda 
3. Moeda, crédito e bancos 
4. Inflação: indicadores e visões sobre as causas 
5. Relações econômicas internacionais e noções sobre taxa de câmbio e balanço de pagamentos 
6. Setor Público e finanças públicas 
7. Noções básicas sobre política macroeconômica: as políticas monetária, cambial e fiscal 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Parte III – Outros temas que serão debatidos ao longo da disciplina 

1. Ortodoxos e heterodoxos: breve introdução 
2. Introdução sobre a História do Pensamento Econômico  
3. A ciência econômica após a crise financeira mundial de 2008  
4. Noções básicas sobre o funcionamento dos mercados financeiros  
5. A economia capixaba: breve histórico e perspectivas 
6. Análise dos principais sites na internet relacionados com a área de Economia  
7. A grade curricular do curso de Economia da UFES 
8. Principais provas e concursos na área de Economia (Enade, Anpec, concursos públicos, etc.) 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
GREMAUD, A. P., VASCONCELLOS, M. A. S. e TONETO JÚNIOR, R. (2006) Economia Brasileira Contemporânea, 6ª edição, São 
Paulo, Atlas. 

MANKIW, N. G. (2013) Introdução à Economia, 6ª edição, São Paulo, Cengage Learning. 

CANO, W. (1998) Introdução à Economia: Uma Abordagem Crítica. São Paulo, Fundação Editora da UNESP. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
GRASSI, R. A. (2011) Apresentação à Economia: Um Guia para o Exercício da Cidadania no Capitalismo, Vitória - ES, Editora Edufes. 

SANDRONI, P. (2005) Dicionário de Economia do Século XXI, Rio de Janeiro, Record. 

CHANG, H.J. (2013) 23 Coisas que não nos Contaram sobre o Capitalismo, São Paulo, Cultrix. 

STIGLITZ, J. E. (2010) O Mundo em Queda Livre: Os Estados Unidos, o Mercado Livre e o Naufrágio da Economia Mundial, São 
Paulo, Companhia das Letras. 

PINHO, D. B. & SANDOVAL DE VASCONCELLOS, M. A. [orgs.] (1998) Manual de economia. 3ª edição. São Paulo, Saraiva. 
 

Exemplos de sites na área de Economia que poderão ser consultados ao longo da disciplina: 
Departamento de Economia – UFES, Mestrado em Economia – UFES, CORECON – ES, Encontro de Economia do Espírito Santo 
(EEES), Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), ANPEC, BNDES, CADE, Banco Central do Brasil, IPEA, SEBRAE, FMI, Banco 
Mundial, publicações especializadas em Economia (jornais, revistas e blogs), sindicatos patronais e dos trabalhadores, movimentos 
sociais, etc. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
 
 O aluno será avaliado por meio de duas provas individuais. Para cada prova será atribuída nota de zero a dez. A média do 
semestre é calculada a partir da média simples das duas notas. O aluno poderá também somar pontos para a média a partir de sua 
participação nos diversos seminários que serão realizados ao longo da disciplina. 
 Os alunos que obtiverem média final igual ou superior a 7 (sete) estarão dispensados da prova final, cujo conteúdo 
compreende toda a matéria ministrada no curso. Provas de 2ª chamada somente ocorrerão nos casos previstos em lei, a partir de 
consulta à coordenação do curso. 
 A frequência às aulas é obrigatória de acordo com as normas da UFES. Será reprovado por falta o estudante que não obtiver 
no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de frequência. 
 
1ª Prova:  
2ª Prova:  
Prova Final: 
  
 


