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CURSO: BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

Turno: EaD – EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Currículo 

2010 

Unidade Curricular 

 

MACROECONOMIA 

Professor: FABRICIO DE MOLICA MENDONÇA 
Departamento 

DECAC 

Período 

02 

Carga Horária Código 
CONTAC 

 
Teórica 

 

Prática 

 

Total 

60h 

Tipo 

 

Habilitação / Modalidade 

EAD 

Pré-requisito 

 

Co-requisito 

-- 

 

EMENTA 

Fundamentos da análise macroeconômica; Problemas macroeconômicos; Modelos 
macroeconômicos; Contabilidade Nacional; Determinantes da demanda e oferta 
agregada; Moeda, juros e renda; Economia Aberta; Política econômica; O papel do 
governo; Inflação. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAGEM 

� Discutir os fundamentos da análise macroeconômica, os  problemas 
macroeconômicos e os modelos macroeconômicos, culminando com a discussão 
sobre as formas radicalmente distintas de entender a economia a partir dos 
ensinamentos de Keynes; 
�Entender a extensão e as diversidades dos conteúdos desta 
disciplina, sua formação histórica e as correntes de pensamento 
que deram suporte a seu desenvolvimento teórico;  
�Valorizar o bom senso como um dos ingredientes básicos de condução de ações 
macroeconômicas. 
� Reconhecer as contas nacionais; 
� Avaliar como se determina a medição do produto de uma economia; 
� Entender o relacionamento das contas que integram a contabilidade nacional. 
� Discutir detalhadamente a oferta e a demanda agregadas e seus condicionantes; 
� Identificar as formas das curvas de oferta e demanda agregadas;  
� Analisar graficamente como é possível expressar os choques positivos e os 
negativos de oferta e de demanda. 
� Compreender os dois modelos de equilíbrio, IS-LM e OA-DA; 
� Percorrer os vários quadrantes dos gráficos IS-LM; e 
� Discutir as ligações entre os modelos IS-LM e OA-DA. 
� Discutir os fundamentos básicos dos fenômenos de inflação e de desemprego; 
� Interpretar o modelo de síntese da economia desenvolvido com 
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base nas curvas de oferta e demanda agregadas inflacionárias; e 
� Distinguir conceitualmente os diversos tipos de inflação. 
� Compreender políticas econômicas, envolvendo tanto a política 
monetária como a política fiscal; 
� Conceituar a conveniência do exercício de políticas econômicas; 
� Identificar o poderio efetivo das políticas econômicas;  
� Compreender o tempo que as políticas econômicas demandam 
até que os seus benefícios possam ser sentidos pela população. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade 1 – Macroeconomia 
Definição de Macroeconomia 
Um pouco de cinismo em relação à Macroeconomia 
Uma última trincheira 
Problemas macroeconômicos fundamentais: uma lista curta e uma lista longa 
Sucessos e fracassos macroeconômicos 
Antecedentes da Macroeconomia 
O reconhecimento da visão de mercado 
O funcionamento dos mecanismos de mercado 
O surgimento da Macroeconomia Moderna – John Maynard Keynes 
Os condicionantes para o surgimento de uma nova disciplina no campo da 
Economia 
Um desdobramento importante: as curvas IS-LM 
Unidade 2 – Contabilidade Nacional 
Fluxo circular da renda 
A ótica de mensuração do produto 
Os agregados macroeconômicos 
Identidades contábeis 
Economia fechada e sem governo 
Economia fechada e com governo 
Economia aberta e com governo 
Sistema de Contas Nacionais 
Balanço de pagamentos 
Unidade 3 – Oferta e Demanda Agregadas 
Oferta agregada 
Uma discussão sobre curto e longo prazo 
Formatos das curvas de oferta 
Deslocamentos e movimentos ao longo da curva de oferta 
A curva de oferta de curto prazo no entorno da curva de produto potencial de longo 
prazo 
Demanda agregada] 
A curva de demanda] 
Deslocamentos da curva de demanda e movimentos ao longo da curva de 
demanda] 
Resumo dos componentes da demanda 
Explorando conjuntamente as curvas de oferta e demanda agregadas 
O retorno ao ponto de equilíbrio: uma análise do longo prazo 
Unidade 4 – O Modelo IS-LM 
O lado IS do modelo 
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Vazamentos e injeções 
A dependência da demanda efetiva aos juros 
Desenho e equacionamento da curva IS 
Deslocamento da curva IS e a sua inclinação 
O lado LM do modelo 
A derivação gráfica da curva LM 
Equacionamento matemático da curva LM 
Deslocamentos e inclinações da curva LM 
Trechos clássicos e keynesianos da curva LM 
Unidade 5 – Inflação e desemprego 
Inflação: definições e tipos 
A inflação expressa por meio da Teoria Quantitativa da Moeda 
A relação entre inflação, taxa nominal e taxa efetiva de juros: a equação de Fisher  
Males e benefícios da inflação 
A Curva de Phillips 
A relação entre desemprego, inflação e produto na economia 
A Lei de Okun 
Derivação da curva de demanda e oferta agregadas em função da inflação 
A demanda agregada e sua expressão em forma inflacionária 
Geração da curva de oferta agregada em sua forma inflacionária 
Qualidade do emprego 
Componentes da Curva de Phillipis estendida 
Unidade 6 – Políticas econômicas 
Políticas econômicas ativistas e não ativistas 
Razões para cautela com políticas econômicas 
Defasagens temporais das intervenções governamentais 
A questão das expectativas 
Credibilidade na condução da política econômica 
Políticas econômicas na prática 
Política monetária 
Política fiscal: antecedentes e o keynesianismo 

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 

BLANCHARD, Olivier. Macroeconomia. 4. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2007. 

MANKIW, N. Gregory. Macroeconomia. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 BACHA, Carlos José Caetano; LIMA, Roberto Arruda de Souza. Macroeconomia: 
teorias e aplicações à economia brasileira. São Paulo: Alínea, 2006. 

CARVALHO, José L. et al. Fundamentos de economia: Macroeconomia. v. 1, São 
Paulo: Cengage Learnin, 2008. 

DORNBUSCH, Rudiger; FISCHER, Stanley. Macroeconomia. 5. ed. São Paulo: 
Makron, 1991. 

MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia. Rio de Janeiro:Campus, 1999. 

KRUGMAN, Paul; WELLS, Robin. Introdução à economia. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2007. 

 

Coordenador 
 


