
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI

PRO-REITORIA DE ENSINO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO – PROEN
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO - COADM

CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS

DISCIPLINA: INTRODUÇÃO À ECONOMIA
TURNO:
Noturno/Integral

ANO: 2020 SEMESTRE: 10

PRÉ-REQUISITO:
C. HORÁRIA: 66h

TEÓRICA: PRÁTICA:

PROFESSOR: Renilson Rodrigues da Silva DEPARTAMENTO: DCECO

EMENTA

Conceitos e princípios de economia. Noções de Microeconomia: mercado e preços; demanda e
oferta; teoria do consumidor; teoria da firma; estrutura de mercado e eficiência. Noções de
Macroeconomia: determinação da renda e do produto nacional; mercado de bens e serviços e
lado monetário. O setor externo, câmbio e estrutura de balança de pagamento. Setor Público:
funções econômicas; estrutura tributária e déficit público..

OBJETIVOS

Ao final do curso, o aluno deverá estar apto a entender os problemas econômicos de uma sociedade
capitalista, bem como ter discernimento sobre as decisões adequadas do poder público. Deverá ser capaz de
realizar análises em contexto micro e macroeconômico, considerando os conhecimentos prévios das teorias e
da economia brasileira.
.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Princípios Econômicos Básicos

1.1. O problema da Escassez

1.2. Recursos Produtivos, os sistemas econômicos.

1.3. A Organização Econômica.

1.4. Interdependência e ganhos comerciais

2. Introdução à Microeconomia.

2.1. Demanda e oferta.

2.2. Elasticidades

2.3. Estruturas de Mercado.

2.4. Desigualdade de renda e pobreza

3. Introdução à Macroeconomia

3.1. Definições e campo de atuação.

3.2. Os principais agregados macroeconômicos.

3.3. Renda nacional

3.4. Custo de vida

3.5. Produção e crescimento

3.6. Poupança, investimento e o mercado financeiro

3.7. Desemprego

3.8. Sistema monetário e inflação

3.9. Análise Conjuntural Brasileira



4. Setor Externo

4.1. Relações Internacionais.

4.2. O Balanço de Pagamentos.

4.3. Taxas de Câmbio.

4.4. Análise Conjuntural Internacional.

4.5. Crises econômicas

METODOLOGIA E RECURSOS AUXILIARES

Para cada tópico será apresentada a teoria com exemplos. Serão discutidos estudos de casos, materiais
jornalísticos etc. A plataforma de ensino a ser utilizada será uma mescla do Portal Didático da UFSJ, Zoom e
Google Meet. Serão realizadas atividades no Mentimeter para enquetes, quizes, nuvens de palavras, entre
outras. A plataforma Kahoot será usada para gamificação, mas com o adicional de quizes. Serão aplicados
alguns vídeos interativos e o instrumento a ser usado para essa finalidade será o Edpuzze. Serão aplicados
testes, questionários e exercícios via Google Forms, enquanto para atividades colaborativas, o Google Drive.
A aplicação de cada uma dessas plataformas irá depender do desempenho e adaptação da turma em cada
uma delas. Se na aplicação de uma dessas plataformas a adaptação for rápida, não serão testadas outras
plataformas. O objetivo é escolher a melhor opção no primeiro mês de aula e mantê-la. As aulas serão
apresentadas nessas plataformas e quando necessário, com o uso de mesa digitalizadora. O tempo para
aulas síncronas será de, no máximo, 50 minutos. As aulas assíncronas poderão variar entre 15 e 50 min.

AVALIAÇÃO

Para compor a média final, as atividades desenvolvidas em sala virtual e extra sala, bem como a participação
do aluno, serão contadas como nota intermediária. Como o período é emergencial, será aplicada uma única
avaliação no final do período. Haverá uma avaliação substitutiva no final do período abrangendo todo o
conteúdo ministrado. Os trabalhos/atividades deverão ser entregues, impreterivelmente, na data programada.
Será aplicada uma prova no período P. Essa prova terá nota igual a 60. Todas as demais atividades (T)
desenvolvidas em sala virtual, com datas a definir, corresponderão a 40 pontos. Assim, a média final (MF) será
a soma de todas as notas ponderadas por 10:
MF = (P + T) / 10
MF = Média final
P = Prova, aplicada no final do período. Máximo de 60 pontos. Data prevista (final de novembro)
T = Conjunto de atividades aplicadas durante o período emergencial. Máximo de 40 pontos.
*Os trabalhos deverão ser entregues, impreterivelmente, na data programada.
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