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----Ementa:
A Teoria Geral de Keynes. Princípio da demanda efetiva e Determinação do
produto e emprego. Mercado monetário e a Taxa de juros em Keynes. A
preferência pela Liquidez. Determinantes do investimento. A Macroeconomia
de Kalecki. Distribuição da Renda nacional. Determinação dos lucros, da
Renda nacional e do consumo. A Taxa de juros. Determinantes do
investimento.
Apresentar aos estudantes o nascimento da macroeconomia como
Objetivos Específicos:
campo de estudo das relações econômicas. Discutir a principal obra
desse campo, possibilitando o contato com o princípio da demanda
efetiva, com as determinações do produto, do emprego, da taxa de
juros e, por fim, com o conceito de preferência pela liquidez. Expor a
contribuição de Kalecki para a macroeconomia, por meio da
discussão da distribuição da renda nacional, da determinação dos
lucros, do consumo. Assim, ao final da disciplina, o estudante deverá
estar apto a responder as seguintes questões: O que é o princípio da
demanda efetiva? Como o produto é determinado? Quais são os
condicionantes do investimento?
I. A Teoria Geral de Keynes: princípio da demanda efetiva;
Conteúdo Programático:
determinação do produto e do emprego; moeda e taxa de
juros – a preferência pela liquidez; os determinantes do
investimento.
II. A Teoria da Dinâmica Econômica de Kalecki: princípio da
demanda efetiva, distribuição da renda nacional,
determinação dos lucros, da renda nacional e do consumo,
a taxa de juros e os determinantes do investimento.

Metodologia:

Aulas expositivas e debates com os estudantes, de forma a proporcionar um
aprendizado interativo. A avaliação buscará inferir a capacidade do estudante
tanto de apreensão do conteúdo quanto de resolução de problemas por meio
da utilização do conteúdo ministrado. Assim, objetiva-se que o estudante
desenvolva sua capacidade teórica e argumentativa.
Critérios/Processo de Avaliação da Aprendizagem: As avaliações serão realizadas segundo
as normas da UFES e constarão de três
provas durante o semestre. Para cada
avaliação será atribuída nota de zero a
dez. Os estudantes que tiverem média
aritmética, das três avaliações, igual ou

superior a 7 (sete) ficarão dispensados do
exame final. Também estarão aprovados
aqueles que fizerem média 5 (cinco) entre
a média das avaliações e a nota do
exame final. Para os alunos que
porventura perderem uma das avaliações
haverá uma prova de reposição.
A frequência às aulas é obrigatória de
acordo com as normas da UFES. Será
reprovado por falta o estudante que
não obtiver no mínimo 75% (setenta e
cinco por cento) de frequência.
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