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EMENTA 
Como se faz análise de conjuntura. Inflação. Nível de Atividade. Empregos e Salários. Política Monetária. Política Fiscal. Setor Externo. 
Exercícios práticos de análise de conjuntura. 

 
OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

A disciplina de Análise de Conjuntura tem como objetivo iniciar os estudantes no estudo, análise e acompanhamento dos 
indicadores da conjuntura econômica. Assim, ao final do curso os estudantes deverão: conhecer os principais indicadores 
econômicos, as fontes que os produzem e as metodologias especificas de elaboração desses dados; serem capazes de 
reelaborar as tabelas ou apresentá-los graficamente; analisar cada um deles e relacioná-los aos outros indicadores; 
explicar o comportamento dos indicadores utilizando, sempre que possível, os conhecimentos teóricos obtidos nas outras 
disciplinas. O curso será dividido em seis partes, de acordo com as seguintes áreas: preços e inflação, nível de atividade, 
emprego e salários, política monetária e financeira, política fiscal e setor externo. 

  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
1. A dinâmica da conjuntura econômica: fatores econômicos, políticos e sociais. 
2. A conjuntura nacional e internacional. 
3. Como fazer análise de conjuntura. 
4. Os indicadores para a análise da conjuntura econômica: 

a) Indicadores de preços; 
b) Indicadores do nível de atividade; 
c) Indicadores de emprego e salários; 
d) Indicadores da política monetária: moeda, crédito, juros e câmbio; 
e) Os índices do mercado financeiro; 
f) A política fiscal; 
g) O setor externo da economia. 

5. As fontes dos dados e metodologias de estimação dos indicadores. 
6. Os boletins de conjuntura: formulação e objetivos. 
7. Exemplos de boletins: IBGE, IPEA, Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, e outros. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 



 
A avaliação será realizada através de provas e trabalhos individuais. Os trabalhos serão programados no decorrer do curso 
e receberão notas de zero a dez, correspondendo à uma das notas da avaliação geral. A média final será calculada pela 
média aritmética das notas obtidas nas provas e nos trabalhos. 
 
 


