
  

 

Curso: Administração | Código: ENEC61104 | Vigência: 2021 

 

Nome do Componente Curricular: 

Conjuntura Macroeconomia  

 Ementa: 

 
Estudo dos objetivos do governo, caracterização das principais políticas econômicas, estabelecimentos 
de relações entre inflação e emprego, busca de compreensão do papel do câmbio na atividade 
econômica, análise do papel da moeda no ambiente macroeconômico, descrição dos efeitos do 
desemprego nos negócios e nos mercados de uma forma geral, diferenciação dos conceitos de 
crescimento e desenvolvimento, demonstração do papel do setor público na atividade econômica, 
levantamento de indicadores econômicos para a tomada de decisões, detalhamento da relação entre 
taxa de juros e demanda agregada, discussão da política econômica atual do governo, comparação 
entre políticas econômicas expansivas e restritivas, confronto entre a realidade econômica do Brasil e 
de outros países. 
 
 
Objetivo: 
 
Analisar no que consiste a Macroeconomia e os comportamentos dos principais agentes econômicos 
– famílias, empresas, governo e mundo. Estudar o comportamento desses agentes de acordo com o 
grau de abertura da Economia, entendendo a diferença entre Economia Fechada e Aberta. Refletir a 
situação de equilíbrio macroeconômico, formado e ajustado pelo confronto entre a demanda e a 
oferta agregada desses agentes. Entender o que são as variáveis macroeconômicas, qual a razão de 
ser definidas de tal forma e como elas se relacionam com o dia-a-dia da sociedade. Analisar que essa 
relação impacta de maneira diferente em cada indivíduo, estado e região. Conseguir calcular valores 
representativos das principais variáveis macroeconômicas. 
 
 
Metodologia/Diretivas: 
 
Aulas expositivas, trabalhos em grupo e individual sobre análise de mercado atual, debates. Exibição 
de vídeos. 
 
Avaliação: 
 
Elaboração de trabalhos de pesquisa e apresentação e provas individuais. 

 
Conteúdo Programático: 
 
UNIDADE I – INTRODUÇÃO À MACROECONOMIA 
1.1. Do que trata a Macroeconomia. 
1.2. Fluxo Circular da Renda e do produto. 

Carga Horária: 40 horas 
 

Aulas Semanais: 

2 Teóricas/0 Práticas 

Etapa: 3 



  

1.3. Os agentes macroeconômicos. 
1.4. A Contabilidade Nacional e os agregados macroeconômicos (Produto Interno Bruto x Produto 
Nacional Bruto e Renda Nacional). 
1.5. As contas nacionais numa Economia Fechada e numa Economia Aberta. 
1.6. Números índices e Deflator do PIB 
1.7. Conjuntura econômica básica – produção, ciclo econômico e renda nacional 
 
UNIDADE II – O LADO REAL E O LADO MONETÁRIO DA ECONOMIA. 
3.1. Demanda e Oferta Agregadas 
3.2. O que é Política Econômica - Expansionistas e contracionistas 
3.3. Os objetivos do Governo e a Política fiscal: o governo, o gasto do governo e a tributação. 
3.4. Instrumentos de orçamento público: LOA, a Regra de Ouro e Lei de Responsabilidade Fiscal 
3.5. A Política monetária e juros 
3.6. Moeda e inflação 
3.7. Conjuntura econômica básica – carga tributária e resultado primário, juros, moeda e inflação 
 
UNIDADE III – O MERCADO DE TRABALHO 
2.1. Conceito de força de trabalho, desemprego e desalentado 
2.2. Emprego e renda 
2.3. Conjuntura básica – emprego, desemprego, renda e desenvolvimento 
 
UNIDADE IV – O SETOR EXTERNO 
4.1. O Balanço de e o Câmbio. 
4.2. Pauta exportadora e importadora 
4.3. Importação, Exportação, Câmbio e Inflação. 
4.4. A paridade internacional da taxa de juros. 
4.5. Conjuntura básica – Saldo comercial, câmbio, inflação, juros, entrada de capitais. 
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