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PLANO DE AULA 

DISCIPLINA:  INTRODUÇÃO À ECONOMIA  (CÓD.  ENEX60075)   PERÍODO: 1º PERÍODO  

 

TOTAL DE SEMANAS:  20 SEMANAS                                               TOTAL DE ENCONTROS:  40 AULAS 

 

Aulas 
Conteúdos/ 

Matéria 
Tipo de aula Textos, filmes e outros materiais 

1 Apresentação da disciplina.  Expositiva. Aula expositiva com slides 

2 

1 UNIDADE I – FUNDAMENTOS DA 

ECONOMIA 

1.1. Definição de Economia 

1.2. Problemas Econômicos 

Fundamentais 

1.5. Sistema Econômico 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação 

aos resumos de capítulo e lista, 

discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

3 

1.3. A Curva de Possibilidades de 

Produção 

1.4. Os Fatores de Produção 

1.6. Fluxos Econômicos numa 

Economia de Mercados – os mercados 

de fatores e de bens 

1.7. Fluxo Circular de Produto e Renda 

em uma Economia de Mercado 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação 

aos resumos de capítulo e lista, 

discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

4 
1.8. A Economia como Ciência 

1.9. Relações da Economia com outras 

Ciências 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação 

aos resumos de capítulo e lista, 

discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 
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5 Exercícios Resolução de exercícios em sala. 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

6 

UNIDADE II – DEMANDA, OFERTA, 

EQUILÍBRIO DE MERCADO E 

POLÍTICAS MICROECONÔMICAS 

2.1. Fundamentos de Microeconomia  

2.2. Análise da Demanda de Mercado 

2.3. Análise da Oferta de Mercado 

2.4. O Equilíbrio de Mercado 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação 

aos resumos de capítulo e lista, 

discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia. 

7 

UNIDADE III – DEMANDA, 

COMPORTAMENTO DO 

CONSUMIDOR E ELASTICIDADES 

3.1. Escolha e Utilidade. 

3.2. Igualdade das utilidades marginais 

de cada real despendido em cada bem. 

3.3. Paradoxo do valor e excedente do 

consumidor.  

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação 

aos resumos de capítulo e lista, 

discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

8 

3.4. Elasticidade da Demanda. 

3.5. Elasticidade-preço da demanda e 

receita total. 

3.6. Outras elasticidades da demanda: a 

elasticidade cruzada e a elasticidade-

renda. 

3.7. Elasticidade da Oferta. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação 

aos resumos de capítulo e lista, 

discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

9 

UNIDADE IV – A EMPRESA: 

PRODUÇÃO, CUSTOS E LUCROS 

4.1. A empresa e a figura do 

empresário. 

4.2. A função de Produção: curto e 

longo prazo. 

 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação 

aos resumos de capítulo e lista, 

discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 
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10 

4.3. Custos de Produção: curto e longo 

prazo. 

4.4. Decisões de produção da empresa e 

a maximização de lucros. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação 

aos resumos de capítulo e lista, 

discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

11 

UNIDADE V – ESTRUTURAS DE 

MERCADO: CONCORRÊNCIA 

PERFEITA E IMPERFEITA 

5.1. Concorrência Perfeita. 

5.2. Empresa Competitiva: 

maximização de lucros e decisão de 

produção. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação 

aos resumos de capítulo e lista, 

discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

12 Feriado   

13 

5.3. Mercados Competitivos e 

Eficiência Econômica. 

5.4. Concorrência Imperfeita: causas da 

imperfeição dos mercados. 

5.5. Monopólio. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação 

aos resumos de capítulo e lista, 

discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

14 Exercícios Resolução de exercícios em sala. 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

15 Exercícios Resolução de exercícios em sala. 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

16 Semana de Prova.    

17 Prova A.   
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18 

UNIDADE VI – CONCEITOS 

BÁSICOS DE MACROECONOMIA 

6.1. A Macroeconomia: variáveis-chave 

e objetivos. 

6.2. O Produto Interno Bruto (PIB). 

6.3. O PIB pelo método do dispêndio. 

6.4. Outros raciocínios para calcular o 

PIB. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação 

aos resumos de capítulo e lista, 

discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

19 

6.5. PIB real e PIB nominal: os índices 

de preços e a inflação. 

6.6. Produto Nacional Bruto e Líquido, 

Renda Nacional, Renda Pessoal e Renda 

Disponível. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação 

aos resumos de capítulo e lista, 

discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

20 Feriado. 

 

 

21 
6.7. Modelo da Oferta e Demanda 

Agregadas. 

 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação 

aos resumos de capítulo e lista, 

discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

22 

UNIDADE VII – O MODELO 

KEYNESIANO E A POLÍTICA 

FISCAL 

7.1. Consumo e Poupança.  

7.2.  O Modelo Keynesiano do 

Multiplicador. 

7.3. O Multiplicador. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação 

aos resumos de capítulo e lista, 

discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

23 

7.4. A Política Fiscal no contexto do 

modelo keynesiano. 

7.5. Orçamento Público e Política 

Fiscal. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação 

aos resumos de capítulo e lista, 

discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 
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24 

UNIDADE VIII – FUNÇÕES DA 

MOEDA 

8.1. A Moeda: origem e tipos de moeda. 

8.2. Oferta Monetária: os agregados 

monetários. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação 

aos resumos de capítulo e lista, 

discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

25 8.3. Demanda por Moeda.  

8.4. Os bancos e a criação de moeda. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação 

aos resumos de capítulo e lista, 

discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

26 Exercícios Resolução de exercícios em sala. 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

27 

UNIDADE IX - O BANCO 

CENTRAL, O EQUILÍBRIO DO 

MERCADO MONETÁRIO E A 

POLÍTICA MONETÁRIA 

9.1. Balanço padrão de um banco 

central. 

9.2. Base monetária, oferta monetária e 

o multiplicador da moeda. 

9.3. Equilíbrio no mercado monetário e 

política monetária. 

9.4. A Política Monetária: instrumentos 

e objetivos 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação 

aos resumos de capítulo e lista, 

discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

28 

UNIDADE X - INFLAÇÃO 

10.1. Conceito de Inflação. 

10.2. Inflação de Demanda. 

10.3. Inflação de Custos. 

10.4. Inflação Inercial. 

10.5. Efeitos provocados por taxas 

elevadas de inflação. 

10.6. A política econômica brasileira de 

combate à inflação. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação 

aos resumos de capítulo e lista, 

discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 
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29 

UNIDADE XI - O COMÉRCIO 

INTERNACIONAL E O MERCADO 

DE DIVISAS 

11.1. O Comércio Internacional: 

vantagem comparativa e vantagem 

absoluta. 

11.2. Política Comercial: o 

protecionismo econômico 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação 

aos resumos de capítulo e lista, 

discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

30 Feriado. 
 

  

31 

11.3. Balanço de Pagamentos: estrutura, 

equilíbrio e desequilíbrio. 

11.4. Comércio Internacional e a Taxa 

de Câmbio. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação 

aos resumos de capítulo e lista, 

discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

Capítulos indicados: Carter Hill - cap 16; 

Sartoris - cap 10; Gujarati - cap 21-22 (livro 

verde) 

32 

11.5. Mercado de divisas e 

determinação da Taxa de Câmbio. 

11.6. Diferentes sistemas de fixação da 

Taxa de Câmbio. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação 

aos resumos de capítulo e lista, 

discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

Capítulos indicados: Carter Hill - cap 16; 

Sartoris - cap 10; Gujarati - cap 21-22 (livro 

verde) 

33 Exercícios Resolução de exercícios em sala. 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

Livros indicados: Vartanian, Silva (2013); 

Buscarioli, Emerick (2011). 

34 Semana de Prova  
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35 Prova B. 

 

 

36 Vista de Prova.   

37 Prova de Segunda Chamada.   

38 Semana de 2ª chamada    

39 Prova Final.   

40 Semana de Prova final    

Atualizado em abril/2016. 


