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PLANO DE AULA 

DISCIPLINA: ECONOMIA INDUSTRIAL     (CÓD.  ENEX60093)   PERÍODO: 6º 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 

UNIDADE I – INTRODUÇÃO 

GERAL À ECONOMIA INDUSTRIAL 

1.1. Economia Industrial: objeto de 

análise e diferenças em relação à 

Microeconomia. 

 

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 
1.2. Definições básicas: 

firma, indústria e 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 

1.3. Referencial básico: o modelo 

Estrutura-Conduta-Desempenho e duas 

hipóteses. 

 

Resolução de exercícios em sala. Livros listados na bibliografia. 

5 Exercícios. 

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. 

6 Unidade II – OBJETIVOS E 

CRESCIMENTO DAS FIRMAS 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 
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2.1. Acumulação interna e potencial de 

crescimento 

aos resumos de capítulo e lista, 

discutida e respondida em sala 

aluno. 

7 2.2. O crescimento da firma em 

diferentes abordagens teóricas. 

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 2.3. Teorias “comportamentais” do 

crescimento. 
Resolução de exercícios em sala. Livros listados na bibliografia. 

9 2.4. A organização multidivisional e o 

processo de diversificação. 

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. 

10 Exercícios. 

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 III – ELEMENTOS DE 

ESTRUTURA DE MERCADO 

3.1. Fontes e medidas de concentração 

industrial. 

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 3.2. Economias de escala e barreiras à 

entrada. 

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 3.3. Determinantes do processo de 

diferenciação do produto. 
Resolução de exercícios em sala. Livros listados na bibliografia. 

15 3.4. Análise estrutural de indústrias. Resolução de exercícios em sala. Livros listados na bibliografia. 
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16 Semana de Prova.    

17 Prova A.   

18 

Unidade IV – DINAMICA DA 

CONCORRÊNCIA 

MONOPOLÍSTICA E 

OLIGOPOLÍSTICA. 

4.1. Modelos clássicos de oligopólio.. 

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 4.2. Princípio do Custo Total e a Teoria 

do Preço Limite. 

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 
4.3. Padrões de crescimento em 

diferentes indústrias: uma análise 

tipológica. 

Resolução de exercícios em sala. Livros listados na bibliografia. 

22 Exercícios. 

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 

Unidade V – ESTRATÉGIAS 

COMPETITIVAS E 

COMPETITIVIDADE 

5.1. Padrões de concorrência e 

competitividade industrial: definições 

gerais. 

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 5.2. Estratégias competitivas genéricas. 

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 
5.3. Determinantes da competitividade e 

indicadores de desempenho 

competitivo. 

Resolução de exercícios em sala. Livros listados na bibliografia. 

26 5.4. Política Ambiental. 

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. 

27 5.5 A questão ecológica e evolucionária 

e as ideias de Georgescu-Roegen 

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 Exercícios. Resolução de exercícios em sala. Livros listados na bibliografia. 

29 

Unidade VI – DESDOBRAMENTOS 

OPERACIONAIS DO REFERENCIAL 

ANALÍTICO 

6.1. Estatísticas Industriais. 

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 

6.2. Indicadores de Esforço e 

Desempenho Competitivo. 

 

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. 

32 6.3. Análises Setoriais. 
Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação 

aos resumos de capítulo e lista, 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 
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discutida e respondida em sala 

33 Exercícios. Resolução de exercícios em sala. Livros listados na bibliografia. 

34 Semana de Prova  

 

 

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. 


