
PROGRAMA
Disciplina: CENÁRIOS ECONÔMICOS INTERNACIONAIS COD: ENEX60070

Curso: ADMINISTRAÇÃO
Etapa Carga Horária Vigência

8ª Semanal: 02 horas aula Semestral: 40 horas aula 2015/1

Ementa:
Retrospecto e análise da dinâmica da economia mundial contemporânea, evolução dos ciclos
econômicos, perspectivas econômicas globais de curto e médio prazo, contexto geopolítico.

Objetivos:
Familiarizar os alunos com: (a) os conceitos essenciais da economia vivenciada em nosso
cotidiano e analisar sobre expectativas e crises, buscando explicar as principais crises mundiais
dos últimos anos; (b) os fatos econômicos cotidianos noticiados na mídia, através de imagens
esquemáticas para simplificar os conceitos e relacionar as variáveis; (c) uma abordagem mais
simplificada da economia demonstrada por meio de notícias publicadas diariamente sobre o
assunto; (d) a necessidade de compreender melhor o cenário econômico internacional para a
gestão e melhoria das condições de competitividade das organizações.

Metodologia:
O desenvolvimento das aulas será conduzido de modo prático, de forma que a teoria seja
completada, com a participação ativa dos alunos, nos diversos tipos de trabalhos (discussão
dirigida de casos, análise de simulações, dramatização, pesquisa individual, pesquisa em grupo
com apresentação escrita e oral, resolução de: problemas, questões, exercícios e testes de
verificação de aprendizagem em sala), também se baseará em exposições, críticas sobre os
conceitos, em discussões sobre leituras de textos atuais da imprensa especializada incluindo
debates, seminários e em trabalhos práticos. Por se tratar de um método de ensino
essencialmente dinâmico, o aluno só conseguirá acompanhar o desenvolvimento dos temas se
comparecer e participar contributivamente dos módulos (cada “módulo” corresponde a dois
tempos de aula), realizar os trabalhos previamente atribuídos e ler o material didático/apoio.
Exposição Oral; Discussão em grupo; Estudos de Caso e Dinâmica de Grupo. Recursos: Quadro
branco, Computador, Data Show; Portal de Entidades na Internet, CDs, DVD’s, Vídeos e Filmes,
Casos empresariais retirados de Livros, Jornais e Revistas Técnicas, e outros eventualmente
úteis, de modo a orientá-los para a vida profissional.

Avaliação:
A avaliação da aprendizagem será sistemática e cumulativa, e será feita através da análise de
simulações, da avaliação dos trabalhos de pesquisa, individuais e/ou em grupo, realizados em



classe baseados nos estudos de caso e na resolução de: problemas, questões, exercícios e dos
testes de verificação de aprendizagem em sala (P1, P2 e Exame Final: 2 aulas cada), bem como
o grau de assiduidade e de participação dos alunos em todas as atividades programadas.

Conteúdo Programático
UNIDADE I - INTRODUÇÃO A CENÁRIOS ECONÔMICOS E AMBIENTE ECONÔMICO
Desenvolvimento do curso: Apresentação do conteúdo programático. Esquema de
desenvolvimento das aulas. Esquema das avaliações continuadas: tarefas: casos empresariais,
pesquisas, problemas, questões, exercícios, testes bimestrais e prova de exame final.
Formação dos grupos para a apresentação dos trabalhos escritos e orais.
Introdução a Cenários Econômicos e Ambiente Econômico: Objetivos de política econômica;
Crescimento econômico e pleno emprego dos recursos; Estabilidade econômica; Redução da
desigualdade econômica e social; Instrumentos de política econômica; Oferta agregada
(produção); Demanda agregada; Consumo das famílias; Investimento das empresas; Gastos
Públicos, 80; Demanda do Setor Externo; Renda nacional e crescimento econômico; O
crescimento econômico via Demanda Agregada; A economia do lado da oferta; Multiplicadores
da Demanda Agregada; Crescimento × desenvolvimento econômico.

UNIDADE II - COMO O GOVERNO CONDUZ A ECONOMIA
Modelos de intervenção na economia; Visão liberal; Visão intervencionista; Atuação do setor
público; Os gastos públicos; As fontes de receitas; Resultado do Setor Público; Dívida pública;
Efeitos da dívida pública sobre a economia; Efeitos da política fiscal na riqueza do país; Lei de
Responsabilidade Fiscal; Tendência de aumento dos gastos públicos: Welfare State × Estado
regulador.

UNIDADE III - OS JUROS NA ECONOMIA
Como as trocas são realizadas na economia de mercado; O papel dos juros; Por que a
quantidade de moeda influencia o nível de preços; Criação de moeda; Demanda por moeda;
Equilíbrio no mercado monetário; Como os juros são determinados; Os juros de empréstimos;
Os juros das aplicações financeiras; Como a autoridade monetária atua no mercado; Os efeitos
da política monetária no cotidiano.

UNIDADE IV - INFLAÇÃO E DESEMPREGO
Por que a inflação é ruim; Tipos de inflação; Demanda; Oferta e custos; Excesso de moeda;
Inércia; As piores inflações; Índices de inflação; A relação entre inflação e desemprego;
Estagflação; Como combater a inflação.

UNIDADE V - AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS EM NOSSO COTIDIANO
O comércio internacional; As exportações; As importações; A taxa de câmbio e seu impacto em
nosso dia a dia; O balanço de pagamentos; Política Cambial; O fluxo de capital externo; Papel
das reservas internacionais; Dívida externa.

UNIDADE VI - EXPECTATIVAS E CRISES ECONÔMICAS
O que são expectativas; Expectativas dos consumidores; Expectativas das empresas;
Expectativas do mercado financeiro; Como as expectativas afetam as decisões econômicas; O
que são crises; Tipos de crise; Crise econômica; Crise financeira; Crise fiscal; Crise cambial ou
de balanço de pagamentos; O papel das agências de risco nas crises.
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