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04 Teoria Exercício Laboratório 
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Ementa: 
Equilíbrio geral e bem-estar; mercados com informação assimétrica: risco moral e seleção adversa; 
externalidades; bens públicos; incerteza. Teoria dos jogos: jogos simultâneos e sequenciais, principais 
tipos de jogos, o equilíbrio de Nash, aplicações empíricas. 

Objetivos Específicos: 
A disciplina dá seqüência ao estudo da teoria microeconômica. Serão abordados temas como equilíbrio 
geral (e sua comparação com o equilíbrio parcial), bem-estar e eficiência, informação assimétrica, bens 
públicos, externalidades, teoria dos jogos e incerteza. 

Conteúdo 
Programático: 

1. Análise de Equilíbrio Geral 
2. Incerteza 
3. Teoria dos Jogos 
4. Externalidades 
5. Bens Públicos 
6.  Assimetria de Informação 

Metodologia: 
Aproximadamente 25% de aulas síncronas. As aulas síncronas serão realizadas todas as quintas-feiras, no horário de 
9:20 às 11:00. A carga horária assíncrona será constituída por leitura dirigida de capítulos dos livros, vídeos 
disponibilizados e resolução das listas de exercícios. 

Recursos 
Pedagógicos / 
Tecnológicos 

Aulas assíncronas serão disponibilizadas no ambiente Classroom da plataforma GSuite. As aulas síncronas serão 
feitas pelo Google Meet no ambiente Classroom da turma. As atividades (provas e listas de exercícios) serão 
realizadas de forma assíncrona no ambiente Classroom. Todos os links serão disponibilizados com antecedência para 
os alunos. 

Avaliação: 

O aluno será avaliado por meio de testes, duas provas individuais e uma prova final. Para cada avaliação será 
atribuída nota de zero a dez. A média do semestre será calculada a partir da média ponderada de três componentes: 
média dos testes (20%) e nota de duas provas individuais (40% cada uma). Os testes corresponderão ao conteúdo de 
cada unidade do programa e serão disponibilizados logo após a aula síncrona correspondente a cada unidade. 
 
Os alunos que obtiverem média do semestre igual ou superior a 7 (sete) estarão dispensados da prova final, cujo 
conteúdo compreende toda a matéria ministrada no curso. A média final será a média simples entre a prova final e a 

média do semestre     
     

 
 . O aluno com média final igual ou superior a cinco será aprovado. Todas as 

avaliações serão feitas em modalidade assíncrona. 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 é obrigatória de acordo com as normas da UFES. A frequência será auferida pelas aulas 
síncronas e pela entrega dos testes. Será reprovado por falta o estudante que não obtiver no mínimo 75% (setenta e 
cinco por cento) de frequência. 
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