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3ª Semanal: 02 horas aula Semestral: 40 horas aula 2015/1

Ementa:
Compreensão da área de estudo da Microeconomia em seus fundamentos de oferta, demanda e
mercado. Entendimento da variabilidade de comportamento do consumidor a partir das
elasticidades e suas aplicações. Caracterização dos conceitos de Excedente e Equilíbrio do
Consumidor. Análise do comportamento do produtor a partir de teorias de produção, custos, curva
de oferta, excedente do produtor. Entendimento e caracterização de estruturas de organização de
empresas em concorrência perfeita, monopólio, oligopólio e concorrência monopolística e seus
impactos para variáveis microeconômicos e para o bem-estar do consumidor.

Objetivo:
Analisar no que consiste a Microeconomia e os comportamentos dos principais agentes
econômicos inseridos nessa área econômica – consumidor e produtor – levantando as variáveis as
quais determinam esse comportamento. Estudar os conglomerados mercadológicos em que se
organizam as empresas e qual o posicionamento que produtores e consumidores tomam (ou
deveriam tomar) frente a esses tipos de estruturado de mercado. Refletir sobre a situação de
equilíbrio, dentro dos diferentes setores da economia. Entender que as condutas são diferenciadas
entre produtores e consumidores e que, são essas diferenças que determinam os conceitos,
estruturas e, consequentemente, os comportamentos econômicos.

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 MICROECONOMIA
1.1. Do que trata a Microeconomia.
1.2. Conceito de Mercado.
1.3. Equilíbrio de mercado: Lei da Oferta e da Demanda.
1.4. Excedentes: do consumidor e do produtor.
1.5. Elasticidades e tipos de bens.

UNIDADE II – TEORIA DO CONSUMIDOR
2.1. Restrição Orçamentária.
2.2. Preferências.
2.3. Utilidade.
2.4. Escolha.

UNIDADE III – TEORIA DO PRODUTOR
3.1. Teoria da Produção: maximização, isoquanta, produto total, médio e marginal. Tipos de
tecnologia.
3.2. Teoria dos Custos: minimização, isocusto, custo total, médio, marginal e econômico.
3.3. Ponto ótimo de produção: produção versus custos.
3.4. O comportamento da empresa no curto e longo prazo: rendimentos decrescentes, rendimentos
de escala e economia de escopo.

UNIDADE IV – ESTRUTURAS DE MERCADO
4.1. Concorrência Perfeita.
4.2. Monopólio.
4.3. Concorrência Monopolística.
4.4. Oligopólio.
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