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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; salários, lucros e juros. Emprego e acumulação de capital. A medição 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 
O objetivo principal desta disciplina é apresentar alguns conceitos básicos da Ciência Econômica, discutindo também, de forma 
introdutória, algumas das diversas escolas do pensamento econômico e suas relações com temáticas concretas da conjuntura 
econômica mundial e nacional. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

O que é Ciência Econômica?; a Ciência Econômica e seus principais paradigmas; as diversas escolas do pensamento econômico; a 
sociedade capitalista no século XXI e o pensamento econômico; conceitos básicos da economia; mercados e concorrência; formação 
de preços; o PIB como estimativa da produção nacional de riqueza; crescimento econômico x desenvolvimento econômico; a 
apropriação e a distribuição da riqueza: a distribuição pessoal e funcional da renda no Brasil; Inflação e desemprego no Brasil: 
indicadores e visões sobre as causas; sistema de crédito internacional no regime fiduciário; política monetária, cambial e fiscal; noções 
sobre moeda, balanço de pagamentos e finanças públicas no Brasil; a economia na atualidade: endividamento público e crise 
capitalista. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

A nota parcial será composta pela média aritmética de duas avaliações escritas realizadas em sala de aula. Os alunos que obtiverem 
nota parcial igual ou superior a 7,0 estarão dispensados da prova final. 

 


