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----Ementa:
Aspectos do conhecimento econômico. Definições, objeto, metodologia e
leis da economia. A economia descritiva, a teoria econômica e a política
econômica. A evolução da economia como ciência. Introdução geral aos
problemas econômicos. Caracterização da organização econômica. A
formação dos preços e a orientação da atividade econômica. As
imperfeições da concorrência e do sistema de preços. A organização da
atividade econômica.
Objetivos
▪ Definir o objeto específico da Economia, e sua interface com
Específicos:
outras áreas do conhecimento;
▪ Apresentar os principais conceitos da Ciência Econômica, com
ênfase nos mecanismos de formação de preços e alocação de
recursos;
▪ Apresentar uma breve evolução do Pensamento Econômico;
▪ Distinguir os campos de estudo da macro e microeconomia;
▪ Analisar formação de preços e funcionamento de mercados sob a
perspectiva microeconômica.
▪ Compreender as diferentes estruturas de mercado.
▪ Apresentar uma introdução aos temas da Economia Industrial.
Conteúdo
Programático:

1. Introdução à Economia
Referência: Pinho e Vasconcellos (2004), cap. 1-2; Rossetti (2012), cap. 16.
• Conceito e objeto da Economia.
• Interrelação da Economia com outras áreas do conhecimento.
• Evolução do Pensamento Econômico.
• Os recursos econômicos e o processo de produção.
• Questões-chave da economia: eficiência produtiva, eficácia
alocativa, justiça distributiva, ordenamento institucional.

2. Microeconomia Convencional
Referência: Rossetti (2012), cap. 8-10; Passos e Nogami (2005), cap. 6-7.
• Oferta e demanda
• Equilíbrio de mercado
• Imperfeições do mercado
• Comportamento do consumidor e do produtor
• Teoria da produção e dos custos
• Estruturas de mercado
3. Introdução à Economia Industrial
Referência: Pinho e Vasconcellos (2004), cap. 9; Kupfer e Hasenclever
(2013), cap. 2-4, 6-8; Kon (1999), cap. 1, 3-5.
• Empresa, indústria e mercados.
• Economia de escala e escopo.
• O modelo Estrutura-Conduta-Desempenho.
• Diferenciação de produtos.
• Barreiras estruturais à entrada.
• Estrutura de mercado e inovação.
Metodologia:
Critérios/Processo
de Avaliação da
Aprendizagem:

Bibliografia
Básica:

Bibliografia
Complementar:

Aulas expositivas; atividades em sala; apresentação de seminários.
- A avaliação será composta por duas provas individuais.
- Atividades e trabalhos extras podem ser solicitados ao longo do curso.
- A nota final será o somatório das notas obtidas nas avaliações descritas
acima. Serão considerados aprovados sem necessidade de prova final os
alunos que obtiverem média igual ou superior a 7,00. Alunos que
obtiverem média inferior terão o direito de realizar prova final devendo
alcançar a média igual ou superior a 5,00 para aprovação.
- Tendo em vista o que dispõe o regulamento da Ufes, só obterá crédito e
nota na disciplina o aluno que tiver frequência mínima exigida (75% das
aulas ministradas, ou seja, 45 horas-aula).
- Não serão aplicadas provas de 2ª chamada, a não ser para os casos
previstos no regulamento da Ufes.
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