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PROGRAMA 

 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

 

Apresentar a economia como ciência comportamental. Desenvolver o instrumental analítico básico que 

permita a compreensão dos eventos econômicos, assim como dos instrumentos e restrições da política 

econômica.  

 

CONTEÚDO RESUMIDO 

 

O conteúdo do programa tem por objetivo possibilitar a análise crítica da atualidade econômica. Aborda 

os seguintes temas: introdução ao sistema de registro e controle da atividade econômica; o impacto do 

déficit público e seu financiamento; o modelo macroeconômico simples de determinação da renda e a 

função da política fiscal; a natureza da moeda, o papel do sistema monetário e dos intermediários 

financeiros; a função da autoridade monetária e dos órgãos de regulação; objetivos e instrumentos da 

política monetária; a aplicação de políticas econômicas discricionárias no curto prazo; o mercado de 

câmbio, regimes cambiais e as contas externas do país; as causas e efeitos da inflação e sua influência 

na condução da política econômica.  

 

METODOLOGIA 

 

Aulas expositivas e discussões sobre fatos da atualidade econômica correlacionados a cada tema. É 

fundamental que os alunos estudem com antecedência o material indicado para cada aula, para facilitar a 

compreensão da teoria e fundamentar a participação nos debates. 

 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO:  

 

Exercícios: 30%; prova parcial: 30%; exame final: 40%. 

 

CONTEÚDO  

 

1- Os fluxos de produção, renda e despesa do país: principais agregados macroeconômicos e as 

identidades contábeis; 

2- O setor público: orçamento do governo central, conceitos de déficit público e dívida pública; 

3- O setor real da economia: consumo, investimento, gasto público e exportações líquidas. O modelo 

keynesiano simples de determinação da renda no curto prazo e o papel da politica econômica; 

4- O setor monetário: conceito de moeda e meios de pagamento; oferta de moeda, banco central, bancos 

comerciais e o multiplicador monetário; demanda por moeda; política monetária e taxa de juros. 

6- O setor externo: as relações econômicas com o exterior e sua contribuição para o crescimento 

econômico. O conceito de taxa de câmbio, regime cambial e sistema monetário internacional. O balanço de 

pagamentos do Brasil e a política cambial; 

7- Porque os preços sobem? A teoria da inflação, a inflação brasileira e a política de metas da inflação. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

 

Básica: 

 

LOPES, Luiz M. e M. A. S. de Vasconcellos (org.). Manual de Macroeconomia. Básico e 

intermediário. Ed. Atlas. São Paulo, 2011; 



Materiais disponíveis na plataforma D2L 

 

Complementar: 

 

BLINDER, Alan S. Bancos Centrais: Teoria e Prática. Editora 34, São Paulo, 1999. 

EICHENGREEN, Barry. A Globalização do Capital. Editora 34, São Paulo, 2002 

HAROLD, James. Making the European Monetary Union. Belknap Harvard Press, Cambridge, Ma, 

2012 

KANDIR, Antonio. A Dinâmica da Inflação. Nobel. São Paulo, 1989 

PIKETTY, Thomas. O Capital no Século XXI. Ed. Intrínseca, Rio de Janeiro. 2014 

TREVITHICK, James  A. Involuntary Unemployment. Macroeconomics from a Keynesian Perspective. 

New York, St. Martin’s Press. 1992 

VICKERS, John. “Some Economics of Banking Reform”. Department of Economics. Series of 

discussion papers. University of Oxford. November, 2012. 

VISSER, Hans. A Guide to International Monetary Economics: Exchange Rate Theories, Systems and 

Policies. E. Elgar, Northampton, MA, USA, 2004. 
 

 

Links: 

 

www.bcb.gov.br   (Banco Central do Brasil) 

www.fazenda.gov.br (Ministério de Fazenda) 

www.ibge.gov.br/home (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 

ftp://ftp.ibge.gov.br            “              “                 “                    “ 

www.imf.org  (Fundo Monetário Internacional) 

www.ipeadata.gov.br  (Site com acesso aos dados organizado pelo IPEA) 

www.worldbank.org  (Banco Mundial) 
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