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EMENTA
Política Fiscal: o déficit e seu financiamento; sustentabilidade financeira da dívida pública; as modalidades de financiamento do
governo; administração da dívida pública e sua relação com a política monetária; dívida pública, expansão monetária e inflação; política
fiscal no Brasil: o debate sobre os três tipos de gastos governamentais: custeio, investimento, gastos financeiros; Política Monetária: a
relação Tesouro – Banco Central; aspectos operacionais da política monetária no Brasil: o mecanismo da zeragem automática, o
mercado de reservas bancárias, formação da taxa de juros e a dinâmica do mercado interbancário; metas de inflação e crescimento
econômico; o crédito e sua influência para a política monetária na macroeconomia das sociedades contemporâneas; a política
monetário-creditícia discricionária versus as regras no controle da base monetária.
OBJETIVOS DA DISCIPLINA
Fornecer elementos teóricos e empíricos para análise do contexto macroeconômico brasileiro; debater a relação entre política
monetária, política fiscal, regime de metas de inflação e crescimento econômico;
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
I – A POLÍTICA MONETÁRIA
Blanchard, O. Macroeconomia
Cap. 4 – Mercados Financeiros
Cap. 9 – Inflação, atividade econômica e expansão monetária
Cap. 17 – Expectativas, política econômica e produto
Cap. 22 – Patologias I: Desemprego Elevado
Cap. 26 – Política Monetária: um resumo
II – A POLÍTICA FISCAL
Blanchard, O. Macroeconomia
Cap. 17 – Expectativas, política econômica e produto
Cap. 25 – Deve-se limitar a atuação dos formuladores de Políticas Econômicas?
Cap. 27 – Política Fiscal: Um Resumo
III – O regime de metas de inflação e o caso brasileiro
Artigos selecionados no dossiê entregue aos alunos
BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BLANCHARD, O. Macroeconomia

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
Serão aplicadas duas provas parciais que corresponderão a 2/3 da nota. A nota parcial será complementada com atividades propostas
em sala de aula e apresentações de temas previamente selecionados. Alunos com média igual ou superior a 7,0 (sete) estarão
dispensados da prova final.

