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PLANO DE AULA 

 

DISCIPLINA: TEORIA MACROECONÔMICA I                  (CÓD.  ENEX60080)                PERÍODO: 3º PERÍODO  

 

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

 

Aulas 
Conteúdos/ 

Matéria 
Tipo de aula Textos, filmes e outros materiais 

1 

Macroeconomia: definição, 

metodologias, objeto e objetivos das 

macroanálises 

 

Expositiva. 

 

Aula expositiva com slides e livros constantes 

da bibliografia 

BLANCHARD, Olivier. 

MACROECONOMIA, 5ª edição, Pearson, 

2011  

KRUGMAN, Paul e WELLS, Robin. 

Macroeconomia. Campus, 2014. 

 

2 

A teoria macroeconômica, os 

agregados das Contas Nacionais e a 

política econômica 

 

Expositiva. 

 Livros constantes da bibliografia e textos 

complementares 

3 A política fiscal 

Expositiva. Livros constantes da bibliografia e textos 

complementares 

4 A política monetária 

Expositiva. Livros constantes da bibliografia e textos 

complementares 
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5 A política cambial 

Expositiva. Livros constantes da bibliografia e textos 

complementares 

6 

O curto prazo na análise 

macroeconômica (capítulos 3, 4 e 5 

do Blanchard) 

 

Expositiva. Livros constantes da bibliografia e textos 

complementares 

7 
O mercado de bens e a curva IS 

 

Expositiva. Livros constantes da bibliografia e textos 

complementares 

8 

Os componentes da demanda agregada: 

consumo, investimento e gastos do 

governo 

Expositiva. Livros constantes da bibliografia e textos 

complementares 

9 O multiplicador dos gastos autônomos 
Expositiva. Livros constantes da bibliografia e textos 

complementares 

10 Exercícios 

Expositiva. Livros constantes da bibliografia e textos 

complementares 

11 Exercícios 

Expositiva. Livros constantes da bibliografia e textos 

complementares 

12 
O mercado financeiro e a curva LM 

 

Expositiva. Livros constantes da bibliografia e textos 

complementares 

13 A demanda de moeda 

Expositiva. Livros constantes da bibliografia e textos 

complementares 
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14 
O multiplicador monetário 

Expositiva. Livros constantes da bibliografia e textos 

complementares 

 

15 
Exercícios 

Expositiva. Livros constantes da bibliografia e textos 

complementares 

 

16 
Semana de Prova.  

Expositiva. Livros constantes da bibliografia e textos 

complementares 

 

17 
Prova A. 

Expositiva. Livros constantes da bibliografia e textos 

complementares 

18 
O modelo IS-LM 

 

Expositiva. Livros constantes da bibliografia e textos 

complementares 

19 

O médio prazo (capítulos 6, 7, 8 e 9 

do Blanchard) 

 

Expositiva. Livros constantes da bibliografia e textos 

complementares 

20 Feriado. 

Expositiva. Livros constantes da bibliografia e textos 

complementares 

21 
O mercado de trabalho 

 

Expositiva. Livros constantes da bibliografia e textos 

complementares 

22 Determinantes da oferta de trabalho 

Expositiva. Livros constantes da bibliografia e textos 

complementares 

23 Determinantes da demanda de 

trabalho 

Expositiva. Livros constantes da bibliografia e textos 

complementares 
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24 A taxa natural de desemprego 
Expositiva. Livros constantes da bibliografia e textos 

complementares 

25 Exercícios 

Expositiva. Livros constantes da bibliografia e textos 

complementares 

26 

O modelo AO-DA e a agregação de 

todos os mercados 

 

Expositiva. Livros constantes da bibliografia e textos 

complementares 

27 

A taxa natural de desemprego e a 

curva de Phillips 

 

Expositiva. Livros constantes da bibliografia e textos 

complementares 

28 A curva de Phillips com expectativas 

Expositiva. Livros constantes da bibliografia e textos 

complementares 

29 Expectativas adaptativas 

Expositiva. Livros constantes da bibliografia e textos 

complementares 

30 Feriado. 
 

 

Livros constantes da bibliografia e textos 

complementares 

31 Expectativas racionais Expositiva 

Livros constantes da bibliografia e textos 

complementares 

32 

                                                           

Inflação, atividade econômica e 

crescimento da moeda nacional 

 

Expositiva Livros constantes da bibliografia e textos 

complementares 
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33 A lei de Okun 

Expositiva Livros constantes da bibliografia e textos 

complementares 

34 Semana de Prova - 09-15/06 

 

 

35 Prova B. 

 

 

 

36 
Vista de Prova.   

 

37 

Semana de 2ª chamada - 20-

25/06. 
  

38 Prova de Segunda Chamada.   

39 Prova Final.   

40 
Semana de Prova final - 27/06 a 

02/08 
  

Atualizado em abril /2016. 


