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Ementa: 

Conceito e cálculo do produto da atividade econômica. Os agregados macroeconômicos do Brasil. Alguns aspectos da 
repartição do produto. O equilíbrio e as flutuações dos níveis da produção, da renda e do emprego. A atividade 
econômica nacional e as relações econômicas internacionais. 

Objetivos Específicos: 
 

Fornecer aos alunos os elementos básicos para discussão das principais questões relacionadas à conjuntura 
macroeconômica, com ênfase na realidade brasileira. 

 

 

 

 



Conteúdo Programático: 
1. Introdução à macroeconomia  
 1.1 Objetivos e instrumentos da macroeconomia 
 1.2 Estrutura da análise macroeconômica 
 1.3 Contabilidade Social: cálculo dos agregados macroeconômicos 
 
2. Determinação da Renda e do Produto Nacional: o mercado de bens 
 2.1 Modelo keynesiano de determinação da renda a curto prazo 
 2.2 Multiplicador keynesiano de gastos 
 2.3 Indicadores de política fiscal no Brasil 
 
3. Sistema monetário: oferta e demanda de moeda  
 3.1 Oferta de moeda e meios de pagamentos 
 3.2 Papel do Banco Central 
 3.3 Multiplicador monetário 
 3.4 Demanda por moeda  
 3.5 Taxa de juros 
 3.6 Moeda, nível de atividade e inflação 
 3.7 Indicadores de comportamento monetário no Brasil 
 
4. Setor externo  
 4.1 Teorias explicativas do comércio internacional 
 4.2 Políticas externas 
 4.3 Balanço de Pagamentos: estrutura e principais indicadores 
 4.4 Organismos financeiros internacionais 
 4.5 Indicadores da política externa no Brasil 
 
5. Inflação  
 5.1 Teorias da inflação 
 5.2 Índices de preços no Brasil 
 5.2 A política brasileira de combate à inflação 
 5.3 O Brasil pós-Real. 
 
6. Setor público  
 6.1 O debate Estado x Economia 
 6.2 Dispêndio e receita pública 
 6.3 Déficit público e financiamento da dívida  
 6.4 Indicadores de desempenho do setor público no Brasil 
 
7. Noções de crescimento e desenvolvimento econômico  
 7.1 Fontes de crescimento 
 7.2 Financiamento do desenvolvimento 
 7.3 Estágios de desenvolvimento 
 7.4 Indicadores de desenvolvimento e a situação brasileira 

 

Metodologia: 

As aulas e atividades serão realizadas de forma remota no ambiente G Suite, com o uso de vários recursos, principalmente 
Google Meet, Google Classroom e Google Forms. As interações entre professor e alunos far-se-ão por meio do Portal do 
Professor da UFES e ferramentas do Google.  

As aulas serão ministradas de formas síncronas (encontros), complementadas por atividades e aulas assíncronas. Estão 
previstos 15 encontros ao longo do semestre, com uma hora de duração cada, equivalendo a 25% da carga horária total do 
curso.  

As aulas síncronas (encontros semanais) acontecerão em horário previsto na oferta do componente curricular: sexta-feira 
(16-17h). O restante das aulas/atividades (75%) será realizado de forma assíncrona, incluindo aulas gravadas, estudos 
dirigidos, elaboração de textos e resolução de exercícios. 

Obsservações:  

1ª) As atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas, mas para utilização restrita aos fins a que se destina esta 



disciplina, facultando-se ao aluno seu direito de não ser gravado ou filmado, mediante expressa manifestação;  

2ª) Haverá, durante a própria transmissão das atividades síncronas, o alerta escrito e verbal de que é proibida a utilização 
daquelas imagens sem expressa autorização. 

Critérios / Processo de avaliação da aprendizagem: 

A média do semestre (MS) resultará da média aritmética simples de três notas parciais: duas provas e um trabalho, este 
último, desenvolvido em partes ao longo do semestre. Alunos com MS superior ou igual a sete estarão dispensados da 
prova final. 

Não haverá prova substitutiva antes da prova final, a não ser nos casos previstos em lei e/ou nas normas da UFES 
relativas ao Ensino-Aprendizagem Remoto Temporário e Emergencial (Earte). A frequência às aulas será observada de 
acordo com casos previstos em lei, e em conformidade com as normas da UFES relativas ao Earte. Será reprovado por 
falta o aluno que não obtiver no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de frequência, conforme Regimento Geral da 
UFES. O professor fica no direito de alterar as datas das provas, com aviso prévio, em conformidade com as normas da 
UFES relativas ao Earte.  

 

Bibliografia Básica: 

 MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia. São Paulo: Cengage Learning, 2013.  

 VASCONCELLOS, Marco Antonio S. de. 5.ed. Economia: micro e macro. São Paulo: Atlas, 2011. 
 VASCONCELLOS, Marco Antonio S. de; GREMAUD, Amaury Patrick; TONETO JÚNIOR, Rudinei.  8.ed. 

Economia brasileira contemporânea. São Paulo: Atlas, 2008. 

Bibliografia Complementar: 
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Macroeconomia: nível básico e nível intermediário. São Paulo: Atlas, 1998.  

 PINHO, Diva Benevides; VASCONCELLOS, Marco Antonio S. de (Orgs.). Manual de Economia.  5.ed. São 
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Observações: 

 Banco Central do Brasil: <www.bcb.gov.br> 

 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística:  < https://www.ibge.gov.br/> 

 Instituto Jones dos Santos Neves: <www.ijsn.es.gov.br>  

 

Cronograma: 

Mês Dias de aulas síncronas 

Nov./2021 5 12 19 26 

Dez./2021 3 10 17  

Jan./2022    28 

Fev./2022 4 11 18 25 

Mar./2022.  11 18 25 
 

 

http://www.bcb.gov.br/
http://www.ijsn.es.gov.br/

