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CURSO: BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

Turno: EaD – EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Currículo 

2010 

Unidade Curricular 

INTRODUÇÃO À ECONOMIA 

Professor: FABRICIO DE MOLICA MENDOÇA 
Departamento 

DECAC 

Período 

01 

Carga Horária Código 
CONTAC 

 
Teórica 

 

Prática 

 

Total 

60h 

Tipo 

 

Habilitação / Modalidade 

EAD 

Pré-requisito 

 

Co-requisito 

-- 

 

EMENTA 
Conceitos e princípios de economia. Evolução do Pensamento Econômico. Noções 
de Microeconomia: mercado e preços; demanda e oferta; teoria do consumidor; 
teoria da firma; estrutura de mercado e eficiência. Noções de Macroeconomia: 
determinação da renda e do produto nacional; mercado de bens e serviços e lado 
monetário. O setor externo, câmbio e estrutura de balança de pagamento. Setor 
Público: funções econômicas; estrutura tributária e déficit público. Desenvolvimento 
Econômico, fontes de crescimento, financiamento e modelos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAGEM 

Identificar todos os discursos dentro das escolas de pensamento econômico 
existentes; 
 Enumerar os juízos de valor professados; 
 Entender o funcionamento da economia tendo em conta o modo de produção;  
 Discutir os permanentes desafios que surgem o tempo todo. 
 Conhecer as principais Escolas do Pensamento Econômico: clássica, 
marxista, neoclássica e keynesiana; 
 Compreender o desenvolvimento da teoria econômica;  
 Ter fundamentos para propor transformações e construir novos conhecimentos. 
 Distinguir a economia em níveis micro e macro. 
 Entender como se formam as curvas de demanda e oferta, no caso de uma 
economia de concorrência perfeita, e a formação do preço de equilíbrio; e 
 Identificar a formação do monopólio e do oligopólio numa economia de 
concorrência imperfeita. 
 Conhecer o funcionamento do sistema monetário; 
 Compreender a importância da moeda como meio de troca, unidade de conta e 
reserva de valor para o funcionamento das teorias monetárias; 
 Discutir a política monetária como instrumento de controle da liquidez;  
 Identificar as funções do Banco Central. 
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 Descrever os determinantes do comércio internacional, seus ganhadores e 
perdedores, bem como os argumentos a favor da restrição ao comércio; 
 Identificar as noções de balanço de pagamentos e o papel da taxa de câmbio na 
alteração da economia;  
 Mapear a compreensão que se tem de desenvolvimento econômico, tendo em 
conta os condicionantes locais e regionais, que formam o nacional. 
 Conhecer os principais debates a respeito do que vem a ser desenvolvimento 
econômico; 
 Saber as razões da regulação na economia, os mecanismos de intervenção do 
setor público e o papel desempenhado pelo Estado na atualidade; 
 Debater o papel da tributação;  
 Observar a relação qualidade de vida versus distribuição de 
renda. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade 1 – Conceitos fundamentais da Economia 
O significado de Economia 
Explicação sobre o sentido de escassez na economia 
Tomada de decisões 
Funcionamento das economias 
Bens e serviços 
Agentes econômicos 
Unidade 2 – Evolução do pensamento econômico 
O pensamento econômico em diferentes épocas e escolas 
Ecomonia Medieval ou Economia da Idade Média 
Mercantilismo 
Escola Fisiocrata 
Escola Clássica. 
Escola Marxista 
Escola Neoclássica 
Escola Keynesiana 
Unidade 3 – Mensuração da atividade econômica 
O objetivo da análise econômica 
Evolução dos sistemas econômicos 
Funcionamento de uma economia de mercado 
Mercado 
Estrutura de mercado 
Unidade 4 – Introdução à Teoria Monetária 
Introdução à Teoria Monetária 
Princípios de Teoria Monetária 
Tipos de moeda 
Política monetária 
Demanda de moeda 
Oferta de moeda 
Funções do Banco Central 
Instrumentos de política monetária 
Unidade 5 – Noções de comércio internacional 
Noções de comércio internacional 
Os determinantes do comércio internacional 
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Taxa de câmbio 
Balanço de pagamentos 
O papel da Organização Mundial do Comércio (OMC) 
Introducao Economia Grafica.pmd 8 05/05/2010, 12:46 
Unidade 6 – Desenvolvimento econômico e funções do setor público 
Desenvolvimento econômico: tópicos introdutórios 
Guerra Fria 
A economia brasileira e o desenvolvimento econômico 
Fontes de financiamento 
Fontes de crescimento 
Funções do setor público 
Intervenção governamental 
O setor público nas correntes do pensamento econômico 
Por que regular 
O que é política fiscal? 
 Déficit e Superávit 
Opções de política fiscal 
Financiamento 
Política fiscal e taxa de juros 
Tributação 
Qualidade de Vida X Distribuição de Renda 
 

METODOLOGIA E RECURSOS COMPLEMENTARES 

Interação via Plataforma Moodle. 

. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

40% da nota atribuída aos trabalhos feitos pela Plataforma Moodle e 60% pela 

avaliação presencial aplicada nos polos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DORNBUSCH, Rudiger; FISCHER, Stanley; DAVID, Begg. Introdução à economia (Para 

Cursos de Administração, Direito, Ciências Humanas e Contábeis. Tradução de Helga 

Hoffmam. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. 

PINHO, Diva Benevides; VASCONCELLOS, Marco Antonio S. de. Manual de introdução à 

economia. Equipe de Professores da USP. São Paulo: Saraiva, 2006. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GREMAUD, Amaury Patrick; AZEVEDO, Paulo Furquim de; DIAZ, Maria Dolores 

Montoya. Introdução à economia. São Paulo: Atlas, 2007. 
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MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia (Edição Compacta). Tradução de Allan 

Vidigal Hastings. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005. 

ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à economia. São Paulo: Atlas, 2003. 

ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à economia. Livro de Exercícios. São Paulo: Atlas, 

2004. 

SAMUELSON, Paul A.; NORDAUS, William D. Economia. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 

2004. 

 

Coordenador 

 


