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PLANO DE AULA 

 

DISCIPLINA: TEORIA MACROECONÔMICA II                 (CÓD.  ENEX60084)                              PERÍODO: 4º PERÍODO 
 

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

 

Aulas 
Conteúdos/ 

Matéria 
Tipo de aula Textos, filmes e outros materiais 

1 
A análise macroeconômica de longo 

prazo: modelos e fundamentos 

teóricos 

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 Os fatos estilizados do crescimento 

econômico 

Expositiva. 
 Livros constantes da bibliografia e textos 

complementares 

3 O padrão de vida desde 1950 

Expositiva. Livros constantes da bibliografia e textos 

complementares 

4 Crescimento e função de produção 

Expositiva. Livros constantes da bibliografia e textos 

complementares 

5 Exercícios 

Expositiva. Livros constantes da bibliografia e textos 

complementares 
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6 Poupança, acumulação de capital e 

produto 

Expositiva. Livros constantes da bibliografia e textos 

complementares 

7 Investimento e acumulação de capital 

Expositiva. Livros constantes da bibliografia e textos 

complementares 

8 
Relações entre capital físico e capital 

humano 

Expositiva. Livros constantes da bibliografia e textos 

complementares 

9 Exercícios 
Expositiva. Livros constantes da bibliografia e textos 

complementares 

10 A teoria do crescimento endógeno 

Expositiva. Livros constantes da bibliografia e textos 

complementares 

11 Progresso técnico e crescimento 

econômico 

Expositiva. Livros constantes da bibliografia e textos 

complementares 

12 Produtividade, produto e desemprego 

Expositiva. Livros constantes da bibliografia e textos 

complementares 

13 
 Crescimento e desenvolvimento 

econômico: a experiência 

internacional 

Expositiva. Livros constantes da bibliografia e textos 

complementares 

 

14 
Exercícios 

Expositiva. Livros constantes da bibliografia e textos 

complementares 

 

15 

Expectativas e análise 

macroeconômica 

Expositiva. Livros constantes da bibliografia e textos 

complementares 
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16 
Semana de Prova.  

Expositiva. Livros constantes da bibliografia e textos 

complementares 

 

17 
Prova A. 

Expositiva. Livros constantes da bibliografia e textos 

complementares 

18 Mercados financeiros e expectativas 

Expositiva. Livros constantes da bibliografia e textos 

complementares 

19 Consumo com grande previsibilidade 

Expositiva. Livros constantes da bibliografia e textos 

complementares 

20 Feriado. 

Expositiva. Livros constantes da bibliografia e textos 

complementares 

21 Investimento e expectativas de lucro 

Expositiva. Livros constantes da bibliografia e textos 

complementares 

22 Volatilidade do consumo e do 

investimento 

Expositiva. Livros constantes da bibliografia e textos 

complementares 

23 Exercícios 

Expositiva. Livros constantes da bibliografia e textos 

complementares 

24 
Expectativas, produto e política 

econômica 

Expositiva. Livros constantes da bibliografia e textos 

complementares 

25 As expectativas e a relação IS-LM 

Expositiva. Livros constantes da bibliografia e textos 

complementares 
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26 Déficit fiscal, expectativas e produto 

Expositiva. Livros constantes da bibliografia e textos 

complementares 

27 Macroeconomia com economia aberta 

Expositiva. Livros constantes da bibliografia e textos 

complementares 

28 Regimes cambiais 

Expositiva. Livros constantes da bibliografia e textos 

complementares 

29 Taxa nominal e real de câmbio 

Expositiva. Livros constantes da bibliografia e textos 

complementares 

30 Feriado. 
 

 

Livros constantes da bibliografia e textos 

complementares 

31 Exercícios Expositiva 

Livros constantes da bibliografia e textos 

complementares 

32 Depressões e crises econômicas 
Expositiva Livros constantes da bibliografia e textos 

complementares 

33 A crise americana 

Expositiva Livros constantes da bibliografia e textos 

complementares 

34 Semana de Prova - 09-15/06 

 

 

35 Prova B. 

 

 

 Vista de Prova.   
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36 

 

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. 


