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EMENTA 

O comportamento do consumidor. Demanda individual e de mercado. Produção. Custo de 
produção. Maximização de lucros e oferta competitiva. 

OBJETIVOS 

 
Apresentar aos alunos os principais conceitos com que a teoria econômica neoclássica opera, 
dando ênfase aos aspectos que configuram o paradigma desta linha de pensamento 
econômico. Iniciando por seus princípios teóricos básicos, apresenta o conceito de utilidade 
marginal e suas aplicações para a construção da curva de demanda; o conceito de 
produtividade marginal e suas implicações para a construção da curva de oferta e, finalmente, 
uma análise simples do equilíbrio em concorrência pura 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1. Comportamento do consumidor. 

2. Demanda individual e demanda de mercado. 

3. Teoria da produção. 

4. Custo da produção. 

5. Maximização de lucros, oferta competitiva e estruturas de mercado.  

METODOLOGIA E RECURSOS AUXILIARES 

 
Os materiais didáticos produzidos pelo docente serão disponibilizados no Portal Didático, o Moodle da UFSJ. A 
plataforma será alimentada com os seguintes materiais, tratando dos tópicos teóricos do conteúdo programático:  
 
i) Apresentações de slides com conteúdo teórico; 
ii) Links para os vídeos expositivos produzidos pelo docente; 
iii) Listas de exercícios, para melhor compreensão do conteúdo e a serem utilizadas para auferir a presença dos 
alunos; 
iv) Links para aulas síncronas eventuais de até 50 minutos, que serão utilizadas para sumarização do conteúdo e 
esclarecimento de dúvidas. Os momentos síncronos ocorrerão no Google Meet, com horário previamente definido 
e fixo ao longo das semanas. 
 
A plataforma também contará com espaço para chat online, para comunicação docente-aluno e possíveis debates 
entre os alunos.  
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AVALIAÇÃO 

A pontuação total da disciplina (100 pontos) estará dividida da seguinte forma: 
 
(1) Prova teórica 1 – 40 pontos. 
(2) Prova teórica 2 – 40 pontos. 
(3) Listas de exercícios – 20 pontos. 
 
A nota final será a soma simples dos pontos (1), (2) e (3) e a nota final mínima para aprovação é 60. Caso o aluno 
tenha perdido a avaliação, haverá uma prova substitutiva. E, caso o aluno não obtenha a nota final necessária para 
a aprovação, haverá uma prova extra para substituir a menor entre as notas obtidas nas diferentes atividades 
avaliativas da disciplina. Provas de segunda chamada serão aplicadas mediante apresentação de documentos 
comprobatórios, uma semana após a aplicação oficial. 
 
A prova será aplicada via Moodle (portal didático), de forma assíncrona, com dia e horário previamente definidos, 
e ficará disponível por um prazo de 8 horas com tempo máximo de realização de 2 horas. Ao longo desse período, 
haverá um chat online com o docente para retirar possíveis dúvidas operacionais. 
 
Atenção: as listas de exercícios e demais atividades avaliativas contarão como presença (ao passo que a não 
entrega das atividades caracterizará falta). Para aprovação, é necessária frequência de no mínimo 75%. 
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