PROGRAMA DE ATIVIDADES EM DISCIPLINAS A
DISTÂNCIA

DISCIPLINA: ECONOMIA

2-2014
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Caro(a) aluno(a),

Que bom ter voc ê nest e semestre!

Seja bem -vindo!

Nesta

disciplina

iremos

apresentar

os

con ceitos

introdutórios

da

teoria

econômica, assi m como os el ementos essenciais da micro e da mac roecono mia.
Também i rá mostrar o funcionamento da econo mia mundial e capaci tar o aluno a
compreend er a inserção brasil eira na conjuntura internacional .

Estas aulas serão mi nistradas to talmente on -line, exceto pela aula in augu ral e
pelas avaliações, mas você contará com a presença d e um professo r, o qual lhe
dará todo suporte d urante seu s estu dos. É importante i nformar q ue suas
ativid ades corri gi das serão repassadas a v ocê com seus resp ecti vos feedbacks.
Então , preparado ?
Vamos lá.
Nossa in teração será essencial!
Conte comigo!
Abraço,

Profa. Angélica Cidália Gouveia d os Santos

Disciplina: Economia

Semestre/An o: 2º sem estre d e 2014

Professo r (a): Angélica Cidália Go uveia dos San tos

Período do curso : 1

Carg a horári a total: 40 h/a

Carga horári a se man al: 2 h/a
Ativid ades teóricas/prá ticas: 40h/a

1) Ementa
Uma visão introdutória da Eco nomia como ciência so cial aplicada. A ciên cia
econômica como ciência hu mana e a relação d esta com as outras ci ências sociais.
Evolução

das

macro economia

esco las
e

a

do

pen samento

mic ro econ omia.

econômico

Produção

e

através

da

circulação

história.

na

A

econ omia

capitalista. M ercad o e concorrência. O papel do Estado e as fo rça s do merc ado.
Relações eco nômicas internacionais. A questão do d esenvolvimento econômico.
Repartição e concentração da riqueza. Análise econ ômica do Direito.

2) Conteúd o programático
1 - Introdução à eco nomia
2 – Econ omia de mercado
3 –Equilíbrio d e mercado.
4 – Estruturas básicas de mercado .
5- Med idas da atividad e econômica
6- Estru tura de mercado.
7- O papel do setor público
8- O financiamento da econ omia
9- Relações Internacion ais.

3) Objetivos da Disciplin a
GERAL
Apresentar os conceitos introdutórios da teoria econ ômica, assim co mo os
el em entos essenciais da micro e da macroecon omia. Mostrar o funcionamento da
economia mun dial e cap acitar o aluno a co mpreend er a inserção brasilei ra na
con juntura internacional.

ESP ECÍFICO
a) Dar a conhecer ao aluno os principais fundamentos d as Ciências Econômicas;
b) Possi bilitar o co nhecimen to dos mecan ismos utilizados pela micro e
macro economia para comp reensão e análise d o funcionamento da econ omia de
um p aís;
c) Apresentar a dinâmica das relações eco nômicas internacionais e suas
impli cações no cenário nacional;
d) Estabel ecer a relação entre as Ciências Econômicas e o Direito.

4) Metodolo gia de ensino
O conteúdo da d isciplina será ministrad o por meio de aulas vi rtuai s, discussõ es
em grupos, chats e o utros.
Desenvo lvimento de exercícios e situações problemas sobre os assun tos da
disciplin a.
Avaliação contínua d urante o perío do na execução de exercícios em sala de aula.
Recurso s aud iovisuais

Ativid ade s extraclasse
- Leitu ra s de textos, arti gos e capítulos de livros.
- Realização d e trabalho s.
- Resolução de Exercíci os.

5) Critério s de Avaliação
Avaliaçõe s Form ais: 7 5 pontos


VA1 - 15 pontos



VA2 - 15 pontos



VA3 - 15 pontos

OTA: 25 po nto s

6) Bibliografia Básica
PASSOS, Carlos R. M.; NOGAMI, Otto . Princípio s de economia. 4 ed . São Paulo ,
Thomso n, 2003.
TROSTER, Rob erto L.; MOCHÓN, Francisco. Introdução à eco nomia. São Paulo :
Makro n Books, 2 002.
VASCONCELLOS, Marco A. S.; GARCIA, Manuel E. Fundamentos de economia. 2 ed.
São Paulo: Saraiva 2004.

7) Bibliografia Comp lementar
MANKIW, M. Gregory. Introdução à Econ omia. Tradução da 6ª Edição Norteamerican a. Cengage Learning, 2014.
MANKIW, M. Gregory. Princípios de Microeconomia. Tradução d a 6ª Edição Norteamerican a. Cengage Learning, 2014.
MANKIW, M. Gregory. Princípios de Macroeconomia. Trad ução da 6 ª Ed ição
Norte-americana. C engage L earning, 2014.
MAIA, Jame de M ariz. Econo mia In ternacion al e C omércio Exterio r. 15 ª
Edição. Atlas, 20 13.
SINGER, P aul. Apren der economia. 23 ed. São Paulo: Contexto , 2004.

As ati vidades serão organi zad as por conteú dos afins, l iberadas e com
vencimento sempre num mesmo dia da semana (2ª feira ) p ara que você possa
localizar e se familiarizar mais facilmen te com essa prop osta. Caso haja
alguma alteração de datas, será informado pela professo ra em tempo hábil.

Ativid ad e 01

Aula I – C onceito s Introdutórios

Entend er os con ceitos intro dutórios da Econo mia. Atualmente, o
mercado econômico movimenta a so ci edade como um todo. Podemo s
notar que, em nosso cotidiano, mesmo sem p erc eber, dep endemos da
economia para tudo. Desse mo do, vamos nos atentar aos detalhes que
Objetivos

serão abordados em cada uma das aulas desta di sciplina. Em esp ecial,
nesta aula veremos o s diferent es tip os de organizações sociais:
economia de mercado, ou sej a, principais elemento s do sistema d e
economia de mercad o: fluxos real e nominal.

Conteúd o
Program ático

Conceitos introdutó rio s da Economia
Princip ais elementos d o sistema de economia de mercado: fluxo real e
nomin al.
Ol á, seja bem -vind o à primeira aula desta disciplina!
Nesta aula, estudaremos o s conceito s introdutórios da Economia.
Atu almente, o mercad o econô mico movimenta a sociedade co mo um
to do. Podemos n otar q ue, em nosso cotidiano, mesmo sem perc eb er,
dependemos da econo mia para tud o. Desse mod o, vamos nos atentar
aos detalh es q ue serão ab ord ados em cada uma das aulas desta
disciplina. Em especial, nesta aula veremos os diferent es tipos de

O que
estu dar?

organizações sociais: economia de mercado , ou seja, p rincipai s
el em entos do sistem a de econ omia de mercado : flu xos real e nominal.

Nela, você estud ará o texto -b ase e, ap ós sua leitura, fará as atividades
proposta para fixar seu apren dizado. Você utilizará a ferram enta de
atividade para postá-las, com isso, seu tutor po derá corri gi -las e lhe
dar o feedback.
Então, vamos lá?
Assistam à aula 01.
Sugiro a leitura bem cuid adosa do nosso guia de estud os, da págin a

XX a XX.
Não se esqueça de fazer o s exe rcícios relacionados par a testar se us
conh ecimentos.

Realizar: Para p raticar, faça os exercícios p rop ostos.

Em caso de dúvidas, entrem em con tato pelo fórum da aula 01 .

Um abraço a todos...
Profa. Angélica

Aulas previstas: 29 /0 8

05 /09

Vencimento da atividad e: 08/09

Ou tras referê ncias:
Data de
Lib eração
Data de
Entrega
Critério s para
av aliação
Valor

29/08/2014

08/09/2014
Respostas co erent es e corretas – 100% da nota
OBS: TRABALHOS DE TECT ADOS COM O P LÁGIO SERÃO
DESCON SIDERADOS ( ZE RADOS)
2,0 po nto s

Ativid ad e 02

Aula 2 - Diferentes Tipos de Organizações Sociais: Econo mi a de
Mercado
Compreender os co nceito s de demanda, oferta, interação co m os

Objetivos

preço s e equilíbrio d e mercado. Além disso, será capaz de entender os
efeitos das alteraçõ es nos preço s sobre o comp ortamento do s
agentes.

Conteúd o

Conceitos de demanda, oferta, interação com os preços e equ ilíbrio de

Program ático mercado.
Olá, Pessoal...

Ol á, seja bem -vind o a mais uma aula!
Ao final d esse estudo, você será capaz de compreender os co nceitos
de demand a, oferta, interaç ão com o s preços e eq uilíbrio de mercado.
Além d isso, será capaz de entender os efeitos das al terações nos
preço s sobre o compo rtamento dos agentes.
Então, p reparado?
Vamo s lá!
Assistam à aula 02.
O que
estu dar?

Sugiro a leitura bem cuid adosa do nosso guia de estud os, da págin a
XX a XX.
Não de ixem de participar do fórum da aula 02. A participação no
fórum també m se rá pontuad a.
Não se esqueça de fazer o s exe rcícios relacionados par a testar se us
conh ecimentos.

Realizar: Não se esqueça d e resolver os exercícios.
Em caso de dúvidas, entrem em con tato pelo fórum da aula 02 .

Um abraço a todos...

Profa. Angélica

Aulas previstas: 12 /09

19 /09

Vencimento da atividad e: 22/09

Ou tras referê ncias:

Data de
Lib eração
Data de
Entrega

12/09/2014

22/09/201 4
Lista 02 - Resp ostas coerentes e corretas – 2 pontos

Critério s para Fórum da aula 02 – No mínimo 2 p articipações – 2 pontos
av aliação

OBS: TRABALHOS DE TECT ADOS COM O P LÁGIO SERÃO
DESCON SIDERADOS ( ZE RADOS)

Valor

4,0 po nto s

Ativid ad e 03

Equilíbrio de mercado

Compreender po rqu e os produtos so frem alt erações de variáveis,
como o preço.
Objetivos

Entend er

como

est e

afeta

a

produção

e

interação

com

os

consumidores.

Conteúd o
Program ático

Alteração de preços de produ to s
Interação dos co nsumidores co m as alterações de p reço s dos
produtos.
Olá, Pessoal...
Ol á, seja bem -vind o!
Nesta aula, você compreend erá que os produtos sofrem alterações de
variá veis, co mo o preço. En tenderá, também, como este afeta a
produção e interação com os consumidores.
Então, p reparado?
Vamo s lá!
Assistam à aula 03.
Sugiro a leitura bem cuidado sa d o nosso guia de estud os, d a p ágin a
XX a XX.

O que

Não d eixem de particip ar do fóru m d a aula 0 3. A participação no

estu dar?

fórum també m se rá pontuad a.
Não se e sque ça de fazer os exercícios relacion ados p ar a testar se us
conh ecimentos.

Realizar: D epois de conhecermo s os co nceitos, vamos reforçar nossos
conh ecimentos. Proponho que realizem a lista de exercíci os 0 3 e
participem do fórum da aula 03.

Em caso de dúvidas, entrem em con tato pelo fórum da aula 03 .

Um abraço a todos...

Profa. Angélica

Aulas previstas: 26 /09
Vencimento da atividad e: 06/10

Ou tras referê ncias:

Data de
Lib eração
Data de
Entrega

26/09/201 4

06/10/2014
Lista 03 - Resp ostas coerentes e corretas – 2 pontos

Critério s para Fórum da aula 03 – No mínimo 2 p articipações – 2 pontos
av aliação

OBS: TRABALHOS DE TECT ADOS COM O P LÁGIO SERÃO
DESCON SIDERADOS ( ZE RADOS)

Valor

4,0 po nto s

Ativid ad e 04

Falh as de mercado e extern alidad es

Definir
Objetivos

Conteúd o
Program ático

falhas d e mercado

e

as suas

causa s,

estu daremo s a s

ext ernalidades e direitos de propried ade; po r fim, veremo s também o
papel do Estado n a economia.

Falh as de mercado e suas cau sas
Externalidades e direito de p rop riedade
Papel do estado n a economia
Olá, Pessoal...
Nesta aula, conhecermos a definição de falhas de mercado e as suas
causas, estudaremos as ext ernalidades e direitos de propriedade; por
fim, veremos também o papel d o Estado na economia.
Vamo s lá?
Bons estu dos!
Assistam à aula 04.
Sugiro a leitura bem cuid adosa do nosso guia de estud os, da págin a
XX a XX.
Não de ixem de participar do fórum da aula 04. A participação no

O que
estu dar?

fórum també m se rá pontuad a.
Não se esqueça de fazer o s exe rcícios relacionados par a testar se us
conh ecimentos.

Realizar: Depois de co nhecermos os conceitos, vamo s reforçar nosso s
conh ecimentos. Proponh o que realizem a lista d e exercícios 0 4 e
participem do fórum da aula 04.

Em caso de dúvidas, entrem em con tato pelo fórum da aula 04 .

Um abraço a todos...

Profa. Angélica

Aulas previstas: 03 /1 0
Vencimento da atividad e: 13/10

Ou tras referê ncias:

Data de
Lib eração
Data de
Entrega

03/10/2014

13/10/2014
Lista 04 - Resp ostas coerentes e corretas – 2 pontos

Critério s para Fórum da aula 04 – No mínimo 2 p articipações – 2 pontos
av aliação

OBS: TRABALHOS DE TECT ADOS COM O P LÁGIO SERÃO
DESCON SIDERADOS ( ZE RADOS)

Valor

4,0 po nto s

Ativid ad e 05

Medid a da atividade econômica

Aprender como é men surada a atividade econômica, conhecer a
fonte, o destino d e receita s e d espesas ou produção de bens e
serviço s de uma dada eco nomia.
Objetivos

Comp reender como o governo control a a econo mia.
Conhecer

os

instrumentos

de

política

macro econômicos,

os

mecanismo s nec essários para estab el ec er as meta s e/ou objetivos e
as meta s de crescimento de emprego e de renda.

Conteúd o
Program ático

Medi da da atividade econômica
Fon te, destin o das receitas ou despesa de uma dada economia
Controle da economia pelo governo
Mecanismo s para estab elecimento do crescimento de emprego e de
renda.
Olá, Pessoal...

Ol á, seja bem -vind o!
Nesta aula, você terá a oportunid ade de aprender como é mensurada
a atividade eco nômica e conhecerá, ai nda, a fonte, o d estino de
recei tas e d espesas ou produção de ben s e serviço s d e uma dada
economia.
Você entend erá, também, como o govern o controla a economia.
O que

Serão apresentado s, d a mesma forma, os instrumentos de política

estu dar?

macro econômicos,

bem

como,

os

mecani smo s

n ecessários

para

estabel ec er as metas e/ou objetivos e as metas d e crescimento de
emp rego e d e renda.
Vamo s iniciar nossos estudo s?
Boa aula!

Assistam à au la 05.
Sugiro a leitura bem cuid adosa do nosso guia de estud os, da págin a

XX a XX.
Não de ixem de participar do fórum da aula 05. A participação no
fórum també m se rá pontuad a.
Não se esqueça de fazer o s exe rcícios relacionados par a testar se us
conh ecimentos.

Realizar: Depois de co nhecermos os conceitos, vamo s reforçar nosso s
conh ecimentos. Proponh o que realizem a lista d e exercícios 0 5 e
participem do fórum da aula 05.

Em caso de dúvidas, entrem em con tato pelo fórum da aula 04 .

Um abraço a todos...

Profa. Angélica

Aulas previstas: 17 /1 0
Vencimento da atividad e: 27/10

Ou tras referê ncias:

Data de
Lib eração
Data de
Entrega

17/10/2014

27/10/2014
Lista 05 - Resp ostas coerentes e corretas – 2 pontos

Critério s para Fórum da aula 05 – No mínimo 2 p articipações – 2 pontos
av aliação

OBS: TRABALHOS DE TECT ADOS COM O P LÁGIO SERÃO
DESCON SIDERADOS ( ZE RADOS)

Valor

4,0 po nto s

A T I VI D A DE 06

O papel do setor público

Entend er a s div ersas estruturas d e merc ado, em q ue as condições d e
Objetivos

Conteúd o
Program ático

concorrência são diferentes, seja para os p roduto res/vendedores, seja
para os consu midores/ compradores.

Estruturas de m ercad o
Olá, Pessoal...
Ol á, seja bem -vind o!
Nesta aula, você terá a oportunidade de entender como o se tor
público, ou aquela parte do Estado lid a com a produção, entrega e
distribuição de bens e serviço s para o governo ou p ara os seu s
cidadãos.
Além disso, será apresentad o co mo são financiadas as deci sões do
Estado e q uais as funçõ es d o Setor público.
Então, p reparado?
Vamo s lá!
Boa aula!

O que

Assistam à aula 06.

estu dar?

Sugiro a leitura bem cuid adosa do nosso guia de estud os, da págin a
XX a XX.
Não de ixem de participar do fórum da aula 06. A participação no
fórum també m se rá pontuad a.
Não se esqueça de fazer o s exe rcícios relacionados par a testar se us
conh ecimentos.

Realizar: Depois de co nhecermos os conceitos, vamo s reforçar nosso s
conh ecimentos. Proponh o que realizem a lista d e exercícios 0 6 e
participem do fórum da aula 06.

Em caso de dúvidas, entrem em con tato pelo fórum da aula 06 .

Um abraço a todos...

Prof. Angélica

Aulas previstas: 24 /1 0
Vencimento da atividad e: 03/11

Ou tras referê ncias:

Data de
Lib eração
Data de
Entrega

24/10

03/11
Lista 07 - Resp ostas coerentes e corretas – 2 pontos

Critério s para Fórum da aula 07 – No mínimo 2 p articipações – 2 pontos
av aliação

OBS: TRABALHOS DE TECT ADOS COM O P LÁGIO SERÃO
DESCON SIDERADOS ( ZE RADOS)

Valor

4,0 po nto s

A T I VI D A DE 07

Financiamento d a economia

Entend er sobre:
- a mo eda e suas fun ções;
- os meios de p agamento;
Objetivos

- o Banco Central;
- moed a, inflação e nível de atividad e; e
- sist ema monetário , inflação e d éficit púb lico.

Moeda
Conteúd o
Program ático

Meios de pagamen to
Banco Cen tral do Brasil
Moeda, inflação e nível de atividade
Sistema monetário, inflação e déficit público
Olá, Pessoal...
Ol á, seja bem -vind o!
Trataremo s, nesta aula, sobre:
- a mo eda e suas fun ções;
- os meios de p agamento;
- o Banco Central;
- moed a, inflação e nível de atividad e; e
- s sistema monetário, inflação e déficit público.

O que
estu dar?

Vamo s lá?
Bons estu dos!
Então, p reparado?
Vamo s lá!
Boa aula!
Assistam à aula 07.
Sugiro a leitura bem cuid adosa do nosso guia de estud os, da págin a
XX a XX.
Não de ixem de participar do fórum da aula 07. A participação no
fórum també m se rá pontuad a.
Não se esqueça de fazer o s exe rcícios relacionados par a testar se us

conh ecimentos.

Realizar: Depois de co nhecermos os conceitos, vamo s reforçar nosso s
conh ecimentos. Proponh o que realizem a lista d e exercícios 0 8 e
participem do fórum da aula 0 7.

Em caso de dúvidas, entrem em con tato pelo fórum da aula 07 .

Um abraço a todos...

Prof. Angélica

Aulas previstas: 07 /1 1
Vencimento da atividad e: 17/11

Ou tras referê ncias:

Data de
Lib eração
Data de
Entrega

07/11

17/11
Lista 08 - Resp ostas coerentes e corretas – 2 pontos

Critério s para Fórum da aula 08 – No mínimo 2 p articipações – 2 pontos
av aliação

OBS: TRABALHOS DE TECT ADOS COM O P LÁGIO SERÃO
DESCON SIDERADOS ( ZE RADOS)

Valor

4,0 po nto s

A T I VI D A DE 08

Relações internacionais

Entend er o s conceitos sobre internacionalização e su as p rin cipais
caract erísticas.
Objetivos

Você,

ainda,

entenderá

como

as

nações

interagem

entre

si

comercialment e, b em como os mecanismos de regist ro das transaçõ es.

Conteúd o
Program ático

Internacionalização e pri ncipais caracterí sticas
Interação co mercial entre as nações
Mecanismo s de regi stro de tran saçõ es
Olá, Pessoal...
Ol á, seja bem -vind o!
Nesta aula, serão apresentados conceito s sobre internacionalização e
suas p rin cipais característica s. Você, ai nda, entenderá como as nações
interagem entre si co mercialmen te, bem como os mecanismos de
regi stro das transaçõ es.
Você, também, verá como é feito o registro das transações
econômicas com o resto do mundo e, por fi m, serão apresen tados
conceitos referente às taxas de câmbi os e seus efeitos sobre as
exp ortações e importaçõ es.

O que
estu dar?

Então, p reparado?
Vamo s lá!
Boa aula!
Assistam à aula 08.
Sugiro a leitura bem cuid adosa do nosso guia de estud os, da págin a
XX a XX.
Não de ixem de participar do fórum da aula 08 . A participação no
fórum també m se rá pontuad a.
Não se esqueça de fazer o s exe rcícios relacionados par a testar se us
conh ecimentos.

Realizar: Depois de co nhecermos os conceitos, vamo s reforçar nosso s

conh ecimentos. Proponh o que realizem a lista d e exercícios 0 8 e
participem do fórum da aula 0 8.

Em caso de dúvidas, entrem em con tato pelo fórum da aula 09 .

Um abraço a todos...

Prof. Angélica

Aulas previstas: 14 /1 1
Vencimento da atividad e: 24/11

Ou tras referê ncias:

Data de
Lib eração
Data de
Entrega

14/11

24/11
Lista 08 - Resp ostas coerentes e corretas – 2 pontos

Critério s para Fórum da aula 08 – No mínimo 2 p articipações – 2 pontos
av aliação

OBS: TRABALHOS DE TECT ADOS COM O P LÁGIO SERÃO
DESCON SIDERADOS ( ZE RADOS)

Valor

4,0 po nto s

Q U AD RO R E SU MO

DE

A TI VI D ADES A V AL I AT I VA S

VA 1 = 15,0

**

**

15,0

VA 2 = 25,0

**

**

25,0

VA 3 = 35,0

**

**

35,0
Valor

Nº

Ativid ade

Tipo

Início

Ven cime nto

01

Con ceitos introdutórios

Individual

29/08

08 /09

2,0

02

Diferentes tipos de organizaçõ es

Individual

12/09

22 /09

2,0

Fórum

12/09

22 /09

1,0

soci ais: econ omia de mercado
03

Diferentes tipos de organizaçõ es
soci ais: econ omia de mercado

04

Equilíbrio de mercado

Individual

26/09

06 /10

2,0

05

Equilíbrio de mercado

Fórum

26/09

06 /10

2,0

06

Falhas de mercado e externalid ade

Individual

03/10

13 /10

2,0

07

Falhas de mercado e externalid ade

Fórum

03/10

13 /10

1,0

08

Medida d a ativi dade eco nômica

Individual

17/10

27 /10

2,0

09

Medida d a ativi dade eco nômica

Fórum

17/10

27 /10

2,0

10

O pap el do setor público

Individual

31/10

10 /11

2,0

11

O pap el do setor público

Fórum

31/10

10 /11

1,0

12

O finan ciamento da economia

Individual

07/11

24 /11

2,0

13

O finan ciamento da economia

Fórum

07/11

24 /11

1,0

14

Relaçõ es Intern acio nais

Fórum

14/11

24 /11

2,00

15

Relaçõ es Intern acio nais

Individual

14/11

24 /11

1,00

OTA

** Conforme calendário vigent e d isponível no ambiente virtu al

25,0

