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Ementa: Estudar o comportamento da Macroeconomia, seus fundamentos e problemas. Analisar a
caracterização da Contabilidade Nacional tanto para Economia Fechada como Aberta buscando
descobrir seus determinantes estruturais tanto para Demanda Agregada como para Oferta
Agregada e o Equilíbrio geral. Analisar o que é e quais os impactos de Política Econômica. Analisar
conceitos e fundamentos da moeda, juros, câmbio, inflação, balanço de pagamentos, ocupação
econômica e distribuição espacial do PIB.

Objetivo: Analisar no que consiste a Macroeconomia e os comportamentos dos principais agentes
econômicos inseridos nessa área econômica – famílias, empresas, governo e mundo – levantando
as variáveis as quais os caracterizam. 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: As aulas serão expositivas e críticas, incluindo leituras, pesquisas,
debates e seminários referentes ao conteúdo. Os alunos deverão desenvolver pesquisas, resumos
e construir material crítico do tema a ser discutido para debates em sala de aula. Os recursos a
serem utilizados, durante as aulas serão definidos a partir de discussão entre professor e aluno,
podendo inserir quadro branco, Datashow, softwares e outros eventualmente úteis, a depender da
criatividade, capacidade e flexibilidade do aluno.

Avaliação: A avaliação será contínua, cumulativa e formativa buscando informar e o trabalho do
aluno ao longo do seu processo de aprendizagem. A avaliação contínua e cumulativa será,
portanto, por “etapas” as quais serão formadas de pesquisa, produção e apresentação de material
crítico sobre o conteúdo definido. A avaliação formativa se baseará no feedback do professor ao
aluno em relação às produções citadas, afim de que esse aluno possa refletir sobre seu processo
de aprendizagem e corrigi-lo, se assim for necessário, por meio de reapresentação e prova.



Conteúdo Programático
UNIDADE I – INTRODUÇÃO À MACROECONOMIA
1.1. Do que trata a Macroeconomia.
1.2. Fluxo Circular da Renda e do produto.
1.3. Os agentes macroeconômicos.
1.4. A Contabilidade Nacional e os agregados macroeconômicos (Produto Interno Bruto x Produto
Nacional Bruto e Renda Nacional).

UNIDADE II – GRAUS DE ABERTURA DE UMA ECONOMIA
2.1. As contas nacionais numa Economia Fechada.
2.2. As contas nacionais numa Economia Aberta.
2.3. Equilíbrio macroeconômico numa economia Fechada e a taxa de Juros (nominal, real e prêmio
pela liquidez).
2.4. Função consumo, investimento e orçamento público.
2.5. Equilíbrio macroeconômico numa economia aberta e a taxa de câmbio (nominal x real).

UNIDADE III – O QUE É POLÍTICA ECONÔMICA
3.1. Política fiscal: o governo, o gasto do governo e a tributação.
3.2. Moeda, política monetária e inflação.

UNIDADE IV – VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS E SUA RELAÇÃO COM O DIA-A-DIA DA SOCIEDADE
4.1. O Balanço de Pagamento – conceito contábil, estrutura e políticas cambial e comercial externa.
4.2. Crescimento versus desenvolvimento.
4.3. Instrumentos econômicos para o crescimento versus desenvolvimento.
4.4. A Economia Brasileira nas últimas décadas.
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