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Ementa: 

As origens do pensamento econômico. Mercantilismo. Fisiocracia. A economia política clássica. O 
pensamento econômico marxista. O pensamento econômico neoclássico. O pensamento 
econômico posterior ao pensamento Keynesiano.  

Objetivos Específicos: 

Estudar os principais autores e escolas do pensamento econômico, do século XVI até os dias atuais, 
buscando relacionar as formulações teóricas com os preceitos filosóficos subjacentes em seus 
respectivos contextos históricos, fornecendo ao aluno um quadro geral desta ciência que auxilie na 
compreensão de debates contemporâneos, de forma que contribua para sua formação plural. 
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Conteúdo Programático: 
1.A emergência das formações sociais capitalistas e a constituição da ciência econômica 
- Uma introdução à Economia Política;  
- O mercantilismo, a filosofia liberal, a fisiocracia 
2.Adam Smith: 
- Condições históricas e liberalismo; 
- Divisão e produtividade do trabalho. 
3.Thomas Malthus: 
- Teoria da população; 
- Teoria da superprodução: a demanda efetiva e a lei de Say. 
4.David Ricardo: 
- Renda da terra e a teoria da taxa de lucro; 
- Produção e apropriação de riqueza e a teoria ricardiana do valor. 
5.Os teóricos do utilitarismo: Bentham, Say, Senior, Bastiat e Mill: 
- Entender a emergência das teorias da utilidade, do subjetivismo e a defesa do livre equilíbrio do mercado 
6.Karl Marx: 
- A crítica da economia política burguesa e a acumulação originária; 
- A lei geral da acumulação de capital; 
7.A emergência do utilitarismo marginalista: Marshal, Jevons, Menger e   
   Walras: 
- Indivíduo, utilidade marginal e o equilíbrio geral; 
8.Keynes e a macroeconomia  
- A preferência pela liquidez, o princípio da demanda efetiva e o papel do Estado. 
9.Crise, neoliberalismo e capitalismo contemporâneo 
- Crise e estagflação: o neoliberalismo e a crise do keynesianismo; 
- Mudanças na divisão internacional do trabalho e as bolhas financeiras. 

Metodologia: 
 

● Aulas virtuais síncronas e assíncronas, usando a plataforma de sala de aula G-Suite, com exposições 
temáticas, seminários, listas de questões sobre os textos lidos, estudos dirigidos e questões para debate;  

● As aulas ocorrerão às terças-feiras, das 16 às 18 horas, e às quintas-feiras, das 14 às 16 horas, respeitando-
se o percentual de carga horária para atividades síncronas e assíncronas (a depender da qualidade da 
conexão e da velocidade da internet disponível para os estudantes, as aulas iniciarão no modo síncrono e, 
a partir de certo tempo pré-estipulado, entre 30 e 60 minutos, passará para a forma assíncrona); 

● Os percentuais de aulas síncronas e assíncronas, respeitando-se o limite mínimo de 25% da carga horária 
na modalidade síncrona, serão discutidos com os alunos, a partir das condições de comunicação remota de 
todos os estudantes, não ultrapassando, porém, o limite superior de 75% de aulas síncronas; 

● No caso das aulas assíncronas, os textos, previamente selecionados e apresentados nas seções síncronas, 
serão trabalhados, alternativamente, a partir de questões para discussão, resumos, resenhas ou 
fichamentos, a serem entregues em prazo previamente estipulado; 

● Caso necessário, a depender da qualidade da conexão dos estudantes, serão disponibilizados áudios com 
explicações sobre o conteúdo, por entender que um arquivo de áudio é mais fácil de ser baixado para uso 
no que diz respeito à qualidade da conexão e da velocidade de internet disponível pelo estudante; 

●  Os recursos pedagógicos e tecnológicos necessários para acompanhamento da discilina serão: 
Computador, notebook ou celular, com utilização de plataforma de aula Google Classroom; serão utilizadas 
aulas virtuais, apresentações de textos no compartilhamento de tela e, por vezes, apresentações em 
Powerpoint; será possibilitado ao estudante responder questões de provas no modo de podcasts.  

● As aulas não serão gravadas 

Critérios / Processo de avaliação da aprendizagem: 
 
A disciplina constará de duas (02) avaliações individuais. Cada avaliação terá uma ou mais questões que deverão 
ser respondidas e entregues em 48 horas (de acordo com a Orientação Normativa 01, de 25 de agosto de 2020), no 
seguinte formato: máximo 04 páginas, 12 times new roman, espaço 1,5, normal (sup. 2,5 cm; inf. 2,5 cm; esq. 3 cm; 
dir. 3 cm). 
1ª avaliação: dia 16/12/2021 (quinta-feira); 
2ª avaliação: dia 22/03/2022 (terça-feira); 
As duas avaliações terão pesos iguais (50%). 
 Prova final: 29/03/2022 (terça-feira).  
 O processo de avaliação dependerá da qualidade da conexão e do acesso dos alunos às aulas síncronas. 
Nesse sentido, estão previstas, alternativamente, avaliações sob a forma de trabalhos e/ou seminários, testes, 
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relatórios de trabalhos realizados, resenhas, provas orais, respostas às questões abertas e avaliações por meio de 
formulários enviados à turma, neste último caso, respeitando-se o tempo mínimo de 48 horas para apresentação 
das respostas; 
 Os alunos deverão, obrigatoriamente, apresentar freqüência mínima de 75% da carga horária da disciplina. 
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Observações: 

 

Cronograma: Uma hora de aula síncrona por encontro, podendo chegar a 75% do tempo em aulas síncronas 
Novembro: 4/11; 9/11; 11/11; 16/11; 18/11; 23/11; 25/11; 30/11; 
Dezembro: 2/12; 7/12; 9/12; 14/12; 16/12;  
Janeiro: 25/01; 27/01;  

Fevereiro: 01/02; 03/02; 08/02; 10/2/ 15/2/ 17/2; 22/2; 24/02;  
Março: 03/03/ 08/03/; 10/03; 15/03; 17/03; 22/03; 24/03. 
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