PLANO DE ENSINO
1. IDENTIFICAÇÃO:
CURSO: INTRODUÇÃO À ECONOMIA
COMPONENTE CURRICULAR: Graduação em Economia
PROFESSOR(A): ROGÉRIO MAZALI
E-MAIL: rmazali@unb.br

SEMESTRE/ANO: 1°/2020

2. EMENTA
Curso discute, em caráter introdutório, questões metodológicas da ciência econômica, abordando, em
seguintes temas: noções de microeconomia, estruturas de mercado, a demanda e a oferta noções de
macroeconomia, os agregados macroeconômicos, os modelos macroeconômicos simplificados noções de
economia monetária, as diferentes interpretações da inflação e políticas de estabilização as relações
econômicas internacionais, taxa de cambio, balanço de pagamento, relações econômicas do Brasil com o
resto do mundo e principais problemas.
3. CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO EGRESSO
Os egressos do Programa de Graduação em Economia da Universidade de Brasília possuem perfil
diversificado, atuando profissionalmente em carreiras do setor público, empresas do setor privado e
instituições acadêmicas de ensino e pesquisa. Em geral, o envolvimento com atividades de pesquisa é uma
característica comum que perpassa a atuação profissional dos mestres e doutores em seus diversos ramos
de atividade. Predomina, porém, a atuação em órgãos públicos por ser o Distrito Federal a sede da
administração pública federal, que é o principal empregador da mão-de-obra local. Especificamente, o
instrumental desenvolvido no curso colocará o estudante em contato com um instrumental analítico
moderno, utilizado em diversas áreas de estudo em economia. Dessa forma, o Programa de Economia da
Universidade de Brasília prepara os seus egressos para atuar profissionalmente em carreiras nobres tanto do
setor público quanto setor privado, apresentando como diferencial uma sólida formação acadêmica em nível
de Graduação em Economia.
4.
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
Este primeiro curso de Introdução à Economia tem por objetivo apresentar aos alunos os conceitos básicos
mais fundamentais de Economia.
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Economia: análise (ec. “positiva”) e política (ec. “normativa”), Ec. normativa e juízos de valor,
Escassez e escolha
Análise da escolha; pressupostos do comportamento do consumidor, Escassez e escolha: o
orçamento do consumidor
(curva de possibilidades de consumo), Escassez e escolha: a curva de possibilidades de produção.
CPP e a ideia de custo de oportunidade, Trocas: a ideia de vantagem comparativa, Vantagens
comparativas e ganhos de
troca, Troca e maximização da eficiência produtiva
Teorias do Comércio Internacional
Variações de preços, oferta e demanda, Análise de preços: a idéia do modelo de concorrência
perfeita, Pressupostos do modelo: “grande” número de vendedores e compradores; homogeneidade;
livre entrada; informação sem custo, Demanda: fatores que influem, Demanda e preços: a curva de
demanda, A “lei de demanda”; exceções: bens de Giffen
Fatores que influem na Demanda, deslocamentos da curva de Demanda; Oferta: "lei da oferta",
fatores que influem, Oferta no curto e longo prazo, Deslocamentos da c. de oferta.
Equilíbrio de mercado; preço e quantidade de equilíbrio, Aplicações – mercado agrícola: preços
mínimos e estoques reguladores; mercado de trabalho: salário mínimo; mercados financeiros:
importância de expectativas.
Elasticidade-preço da demanda, Bens substitutos e complementares, Elasticidade-renda da
demanda, Bens inferiores, Elasticadade preço-oferta, Elasticidade e Imposto.
Outras formas de mercado, Monopólio: razões; características de formação de preços (supondo
simplificadamente custo
zero), Monopólio e regulação, Oligopólio, Concorrência monopolística, monopsônio, oligopsônio;
Falhas de mercado, Bens públicos, Externalidades.
Contabilidade Nacional: o que é, quando e por que se desenvolve, Produto: def., medida Valor bruto
da produção e a dupla contagem.
A ótica da produção: produto como soma de bens finais ou soma de valores agregados, Ótica da
renda; ótica do dispêndio
Produto Interno e nacional; bruto e líquido. a custo de fatores e a preços de mercado, Imputações e
exclusões, Comparações internacionais; o problema da taxa de câmbio adequada, Comparações no
tempo; o problema do deflacionamento.
Preços correntes e preços constantes; como deflacionar, Índices de preços: o que são,
Características dos índices de preços mais usados no Brasil, Problemas na escolha de índices de
preços; o caso do IGP.
Moeda: funções, evolução histórica, Encaixe fracionário e criação de moeda, Crédito, confiança e
risco; surgimento dos Bancos Centrais, Moeda escritural; os sistemas monetários modernos.
O multiplicador monetário, Controle da oferta de moeda pelo BC, Demanda por moeda: noções.
Inflação: Inflação de demanda; inflação de custos; inflação inercial, Política anti-inflacionária,
Crescimento econômico.
Aumento de produtividade: fatores, Inovações tecnológicas e produtividade, Crescimento e
investimento, Crescimento e capital humano, Crescimento e ação do governo; o papel das
instituições.

Departamento de Economia
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - Universidade de Brasília - Campus Darcy Ribeiro - Prédio da
FACE Asa Norte - CEP: 70910-900 - Brasília - DF
Horário de Atendimento: 08h00 às 18h00
Telefones:
Fones: +55(61)3107-0743/0744/0745/0746 (Graduação)
Fones: +55(61)3107-0775 (Pós-Graduação)

•
•
•
•

•
•

•
•
•

Investimento e poupança; intermediação financeira, Crescimento econômico – aspectos da
experiência brasileira: ação do governo, intermediação financeira, Investimento, poupança e o
mercado de fundos de empréstimo (economia fechada).
Equilíbrio macro de curto prazo: a visão keynesiana, Keynes e os “clássicos”; a hipótese de preços
inflexíveis, Insuficiência de demanda; a função-consumo.
O multiplicador de renda, O governo como agente estabilizador; política fiscal, A idéia da Curva de
Phillips.
Taxa de câmbio, Regimes cambiais: câmbio flexível e câmbio fixo, Câmbio flexível; o mercado de
câmbio: oferta e demanda de divisas, Câmbio fixo: o padrão-ouro e o mecanismo equilibrador;
câmbio fixo na atualidade, Vantagens e desvantagens dos dois regimes; regimes mistos; Regime
cambial brasileiro. Taxa de câmbio real: conceito, utilidade, A teoria de paridade do poder de
compra, Usos e limitações da PPC, Curiosidade: a taxa “Big Mac”.
Balanço de pagamentos; o que é, Estrutura do BP. no Brasil: principais contas, Evolução recente do
BP. Brasileiro.
Equilíbrio macro de longo prazo na economia aberta (hipóteses “clássicas”), Déficit no BP. em conta
corrente como
poupança externa, Interação entre os mercados de fundos de empréstimo e cambial, A idéia dos
déficits “gêmeos”, de "fuga de capitais" e cotas de importação.
Índice de Desenvolvimento Humano, Distribuição pessoal de renda – medidas, Curva de Lorenz e
índice de Gini, Gini: alguns dados internacionais, Distribuição de renda: evolução no Brasil. (Texto
de Bruno Rezende e Marcus Vinícius).
Distribuição de renda no Brasil: por que tão desigual? A herança histórica; Educação e
desigualdade; Pobreza; as linhas de pobreza; dados para o Brasil, Indicadores sociais; dados para o
Brasil, O problema da desigualdade distributiva: possíveis políticas.
A economia brasileira na segunda metade do séc. XX, Protecionismo e industrialização; o papel do
Estado, Sucessos e problemas do “modelo” protecionista; o rápido crescimento do produto até 1980;
ineficiências, pressão sobre os gastos públicos, experiências inflacionárias, Planos Cruzado e Real,
A crise dos anos 80 e a abertura nos anos 90.O período recente estabilização de preços , busca do
equilíbrio fiscal, Superávits primários; aumento da carga fiscal; composição dos gastos públicos.

6.
MÉTODO DE ENSINO
As aulas serão ministradas online, AO VIVO, em formato sincrônico, via ZOOM. É de responsabilidade do
aluno obter acesso ao software. O link para o encontro recorrente é:
https://zoom.us/j/96642080934?pwd=NmdwTDNBVENSYnVQVldHRENJK2dSQT09
Meeting ID: 966 4208 0934
Passcode: 018942
Eu não enviarei novo convite a cada aula. Quando se aproximar o horário da aula, basta acessar o link
acima que, assim que eu der permissão para entrada, o aluno será admitido na sala de aula virtual. As
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aulas ocorrerão às terças e quintas-feiras, das 10h10 às 11h50, exatamente no horário em que nossas
aulas presenciais estavam previstas no calendário acadêmico original da UnB.
7.
AVALIAÇÃO
A avaliação final será feita através de duas provas e cinco controles, a serem ministrados, corrigidos pela
coordenação central do curso.
8.
BIBLIOGRAFIA:
BÁSICA:
MANKIW, N. Gregory. Introdução à Economia. Cengage Learning. 2020
GREMAUD, Amaury Patrick; VASCONCELLOS, Marco Antônio Sandoval de; TONETO JÚNIOR, Rudinei.
Economia Brasileira Contemporânea. Atlas. 2007
ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à Economia. Atlas. 2016
ALBERGONI, Leide. Introdução à Economia: Aplicações no Cotidiano. Atlas. 2015
BAER, Werner. A economia brasileira. Nobel. 2011
BARROS, R.P; FOGUEL, M.N.; ULYSSEA. Desigualdade de renda no Brasil: uma análise da queda recente.
Ipea. 2006
PAULANI, Leda M. & BRAGA, Márcio B. A Nova Contabilidade Social. Saraiva. 2013
SILVA, César Roberto Leite da; SINCLAYR, Luiz. Economia e mercados: introdução à economia. Saraiva
Educação. 2018
VERSIANI, Flávio Rabelo. Década de 20 na industrialização brasileira(a). Ipea/Inpes,. 1987
VICECONTI, Paulo; NEVES, Silvério das.. Introdução à economia. Saraiva. 2014
COMPLEMENTAR:
TBC.
ACERVO DIGITAL:
Google Scholar: https://scholar.google.com.br/.
JSTOR: http://www.jstor.org/.
SSRN: https://www.ssrn.com/en/.
Research Gate: https://www.researchgate.net/home.
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9.

OBSERVAÇÕES

1) O plano de ensino corrente é apenas temporário, e passível de modificações. Por favor cheque sempre
para ver se está com a versão atualizada do plano de ensino.
2) Material didático, notas de listas de exercícios e soluções das mesmas, assim como anúncios com respeito
a assuntos pertinentes ao curso, como, por exemplo, atualizações do plano de ensino, serão postadas online no endereço http://www.rmazali.com. É de responsabilidade do aluno checar periodicamente o
website para se manter atualizado de assuntos pertinentes ao curso.
3) Se o aluno desejar, poderá pedir trancamento da matéria até à data limite oferecida pelo

departamento ou até o período anterior à segunda prova, se for possível trancamento nessa data.
Se o aluno fizer a segunda prova, não será mais possível trancar a disciplina.
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Cronograma de Introdução à Economia
Semana Aula Dia Data
Ter. 25/08

2

Análise da escolha; pressupostos do comportamento do consumidor,
Escassez e escolha: o orçamento do consumidor
Qui 27/08
(curva de possibilidades de consumo), Escassez e escolha: a curva
de possibilidades de produção.

3

CPP e a ideia de custo de oportunidade, Trocas: a ideia de
Ter. 01/09 vantagem comparativa, Vantagens comparativas e ganhos de
troca, Troca e maximização da eficiência produtiva

4

Qui. 03/09 Teorias do Comércio Internacional

5

Variações de preços, oferta e demanda, Análise de preços: a idéia
do modelo de concorrência perfeita, Pressupostos do
modelo: “grande” número de vendedores e compradores;
Ter. 08/09
homogeneidade; livre entrada; informação sem custo, Demanda:
fatores que influem, Demanda e preços: a curva de demanda, A “lei
de demanda”; exceções: bens de Giffen

6

Fatores que influem na Demanda, deslocamentos da curva de
Qui. 10/09 Demanda; Oferta: "lei da oferta", fatores que influem, Oferta
no curto e longo prazo, Deslocamentos da c. de oferta.

7

Equilíbrio de mercado; preço e quantidade de equilíbrio, Aplicações –
mercado agrícola: preços mínimos e estoques
Ter. 15/09
reguladores; mercado de trabalho: salário mínimo; mercados
financeiros: importância de expectativas

3

4

Economia: análise (ec. “positiva”) e política (ec. “normativa”), Ec.
normativa e juízos de valor, Escassez e escolha

1
1

2

Conteúdo
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8

Elasticidade-preço da demanda, Bens substitutos e complementares,
Qui. 17/09 Elasticidade-renda da demanda, Bens inferiores,
Elasticadade preço-oferta, Elasticidade e Imposto.

9

Outras formas de mercado, Monopólio: razões; características de
formação de preços (supondo simplificadamente custo
Ter. 22/09 zero), Monopólio e regulação, Oligopólio, Concorrência
monopolística, monopsônio, oligopsônio; Falhas de mercado, Bens
públicos, Externalidades

10

Contabilidade Nacional: o que é, quando e por que se desenvolve,
Qui. 24/09 Produto: def., medida Valor bruto da produção e a dupla
contagem

11

Ter. 29/09

12

Interno e nacional; bruto e líquido. a custo de fatores e a preços de
mercado, Imputações e exclusões, Comparações
Qui. 01/10
internacionais; o problema da taxa de câmbio adequada,
Comparações no tempo; o problema do deflacionamento

12

Interno e nacional; bruto e líquido. a custo de fatores e a preços de
mercado, Imputações e exclusões, Comparações
Ter. 06/10
internacionais; o problema da taxa de câmbio adequada,
Comparações no tempo; o problema do deflacionamento

13

Preços correntes e preços constantes; como deflacionar, Índices de
preços: o que são, Características dos índices de
Qui. 08/10
preços mais usados no Brasil, Problemas na escolha de índices de
preços; o caso do IGP.

13

Ter. 13/10 Preços correntes e preços constantes; como deflacionar, Índices de
preços: o que são, Características dos índices de

5

6

7

8

A ótica da produção: produto como soma de bens finais ou soma de
valores agregados, Ótica da renda; ótica do dispêndio
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preços mais usados no Brasil, Problemas na escolha de índices de
preços; o caso do IGP.
-

Qui. 15/10 Revisão

17/10

9

Prova 1

Moeda: funções, evolução histórica, Encaixe fracionário e criação de
moeda, Crédito, confiança e risco; surgimento dos
14 Ter. 20/10
Bancos Centrais, Moeda escritural; os sistemas monetários
modernos.
15

Qui. 22/10

O multiplicador monetário, Controle da oferta de moeda pelo BC,
Demanda por moeda: noções.

16

Ter. 27/10

Inflação: Inflação de demanda; inflação de custos; inflação inercial,
Política antiinflacionária, Crescimento econômico,

17

Aumento de produtividade: fatores, Inovações tecnológicas e
produtividade, Crescimento e investimento, Crescimento e
Qui. 29/10
capital humano, Crescimento e ação do governo; o papel das
instituições.

18

Investimento e poupança; intermediação financeira, Crescimento
econômico – aspectos da experiência brasileira: ação do
Ter. 03/11
governo, intermediação financeira, Investimento, poupança e o
mercado de fundos de empréstimo (economia fechada).

19

Equilíbrio macro de curto prazo: a visão keynesiana, Keynes e os
Qui. 05/11 “clássicos”; a hipótese de preços inflexíveis, Insuficiência
de demanda; a função-consumo.

10

11
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Ter. 10/11

21

Taxa de câmbio, Regimes cambiais: câmbio flexível e câmbio fixo,
Câmbio flexível; o mercado de câmbio: oferta e demanda
de divisas, Câmbio fixo: o padrão-ouro e o mecanismo equilibrador;
câmbio fixo na atualidade, Vantagens e desvantagens
Qui. 12/11
dos dois regimes; regimes mistos; Regime cambial brasileiroTaxa de
câmbio real: conceito, utilidade, A teoria de paridade
do poder de compra, Usos e limitações da PPC, Curiosidade: a taxa
“Big Mac”.

22

Ter. 17/11

23

Equilíbrio macro de longo prazo na economia aberta (hipóteses
“clássicas”), Déficit no BP. em conta corrente como
Qui. 19/11 poupança externa, Interação entre os mercados de fundos de
empréstimo e cambial, A idéia dos déficits “gêmeos”, de
"fuga de capitais" e cotas de importação.

24

Equilíbrio macro de longo prazo na economia aberta (hipóteses
“clássicas”), Déficit no BP. em conta corrente como
Ter. 24/11 poupança externa, Interação entre os mercados de fundos de
empréstimo e cambial, A idéia dos déficits “gêmeos”, de
"fuga de capitais" e cotas de importação.

25

Índice de Desenvolvimento Humano, Distribuição pessoal de renda –
medidas, Curva de Lorenz e índice de Gini, Gini:
Qui. 26/11
alguns dados internacionais, Distribuição de renda: evolução no
Brasil. (Texto de Bruno Rezende e Marcus Vinícius)

26

Distribuição de renda no Brasil: por que tão desigual?, A herança
Ter. 01/12 histórica; Educação e desigualdade; Pobreza;
as linhas de pobreza; dados para o Brasil, Indicadores sociais; dados

12

13

14

15

O multiplicador de renda, O governo como agente estabilizador;
política fiscal, A idéia da Curva de Phillips.

20

Balanço de pagamentos; o que é, Estrutura do BP. no Brasil:
principais contas, Evolução recente do BP. brasileiro.
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para o Brasil, O problema da desigualdade
distributiva: possíveis políticas

27

16

A economia brasileira na segunda metade do séc. XX, Protecionismo
e industrialização; o papel do Estado, Sucessos e
problemas do “modelo” protecionista; o rápido crescimento do
produto até 1980; ineficiências, pressão sobre os gastos
Qui. 03/12 públicos, experiências inflacionárias, Planos Cruzado e Real, A crise
dos anos 80 e a abertura nos anos 90.O período
recente estabilização de preços , busca do equilíbrio fiscal,
Superávits primários; aumento da carga fiscal; composição dos
gastos públicos,

-

Ter. 08/12 Revisão

-

Qui. 10/12 Revisão

12/12

Prova 2
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