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EMENTA 

Noções de história do pensamento econômico. Liberalismo econômico x intervenção estatal. Política econômica: fiscal, monetária e 
cambial. Inflação. Economia Internacional. Dívida externa. 

 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

Fornecer ao aluno, ao longo do curso, elementos para i. a análise das relações de mercado que movem sociedade e a compreensão 
do papel das relações entre as decisões individuais e as interações dos agentes econômicos; ii. permitir apropriação dos conceitos e 
conteúdos da esfera macroeconômica de forma a avaliar políticas monetárias, fiscais e cambiais adotadas pelos governos; iii. o 
entendimento das conjunturas econômicas nacionais e internacionais.  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Introdução aos conceitos econômicos elementares; 

2. Evolução do pensamento econômico; 

3. Economia e direito: introdução – o direito e a teoria dos mercados (defesa do consumidor e da concorrência) – o Estado 
promovendo o bem-estar da sociedade 

4. Noções de microeconomia: conceito – pressupostos básicos – demanda, oferta, e equilíbrio de mercado  

 5.Introdução à macroeconomia: conceito – objetivos – instrumentos de política macroeconômica – estrutura de análise  

6. Inflação: conceitos – classificação – correntes: ortodoxa x heterodoxa – sistema de metas – a inflação no Brasil      

7. Política Fiscal: conceito – instrumentos – necessidade de financiamento do setor público - a política fiscal no Brasil 

8. Política Monetária: conceito – sistema financeiro – instrumentos – a política monetária no Brasil      

9. Política Cambial: conceito – definição de taxa de câmbio – balanço de pagamentos sistemas cambiais – a política cambial no Brasil 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Serão aplicadas três provas parciais, alunos com média igual ou superior a 7 estarão dispensados da prova final. 

 


