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PRÉ-REQUISITO Não há 

EQUIVALÊNCIA  
 

OBJETIVOS 
Possibilitar ao aluno o contato com a Ciência Econômica, enfocando conceitos básicos tradicionais, teóricos 
e práticos desta ciência. A fim de contribuir para o desenvolvimento e aprendizagem do aluno, bem como 
orientá-lo para uma formação profissional ética comprometida com a sociedade.  Como objetivo específico: 
Identificar e compreender os fundamentos da Ciência Econômica, dos sistemas econômicos e suas 
relações com a tomada de decisão; Sistematizar as principais variáveis microeconômicas e as variáveis 
macroeconômicas e suas funções no mercado; Fornecer embasamento ao aluno para que possa enfrentar 
os desafios do mercado de trabalho, sendo capaz de analisar, sintetizar, deduzir, construir hipóteses, 
estabelecer relações, comparações, tomar decisões utilizando-se de todas as disciplinas propostas no 
curso. Aproximar o aluno da realidade econômica. Sem esquecer sua responsabilidade como cidadão. 
 

EMENTA 
Conceitos gerais de economia. Mercado e formação de preços. Produção e custos. Estrutura de mercado.  
Introdução à micro e macroeconomia. Determinação da renda e produto nacional. Políticas econômicas. 
Moeda. Sistema monetário e financeiro. Inflação. Relações internacionais. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

ITEM EMENTA CONTEÚDO 

1 Conceitos gerais de economia 

1.1. A ciência econômica  
1.2. Pensamento econômico 
1.3. Definição e objeto da economia 
1.4. Divisão do estudo econômico: microeconomia e 

macroeconomia 

2 Mercado e formação de preços 

2.1 O Mercado 
2.2 Teoria elementar da demanda 
2.3 Teoria elementar da oferta 
2.4 Elasticidade 
2.5 Equilíbrio de mercado 
2.6 Estruturas de mercado 

3 Produção e custos 

3.1 O problema da escassez 
3.2 Necessidades e bens econômicos 
3.3 Fatores de Produção 
3.4 As alternativas de produção e o pleno emprego 
3.5 As curvas de possibilidades de produção e o custo de 

oportunidade 

4 Estrutura de mercado 4.1 Estruturas do mercado produtor 



4.2 Estruturas do mercado comprador 

5 Introdução à micro e macroeconomia 
5.1 Inflação, PIB, déficit público, balança comercial, 

câmbio, divida externa. 
5.2 Determinação da renda e produto nacional 

6 

Determinação da renda e produto 
nacional. Políticas econômicas. Moeda. 
Sistema monetário e financeiro. 
Inflação 

6.1 Política: Monetária, Fiscal, Cambial e de Rendas 
6.2 Sistema monetário e financeiro 
6.3 Inflação, PIB, 

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 
AULAS TEÓRICAS 
Aulas ministradas em sala de aula, nas quais a ênfase está em explicações conceituais. 
 

AULAS PRÁTICAS 
Aulas centradas na realização de atividades práticas pelos alunos com supervisão, orientação e auxílio do 
professor; aulas em que o professor realiza a resolução tutorada de exercícios (o professor conduz a 
resolução que é acompanhada pelos alunos); aulas em que o professor exemplifica a resolução de 
exercícios. As aulas práticas incluem aulas de laboratório que são realizadas em ambientes específicos 
em que há uso de equipamentos e materiais que permitem a experimentação. 
 

ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS 
Atividades acadêmicas desenvolvidas sob a orientação, supervisão e avaliação de docentes e realizadas 
pelos discentes em horários diferentes daqueles destinados às atividades presenciais (aulas teóricas e 
aulas práticas). Estas atividades incluem: estudos dirigidos, trabalhos individuais, trabalhos em grupo, 
desenvolvimento de projetos, atividades em laboratório, atividades de campo, oficinas, pesquisas, estudos 
de casos, seminários, desenvolvimento de trabalhos acadêmicos, dentre outras. Deverá ser dada ênfase à 
realização de atividades em grupo que envolva pesquisa e seja interdisciplinar. 
 

 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 
Considerar-se-á aprovado na disciplina, o aluno que tiver frequência igual ou superior a 75% (setenta e 
cinco por cento) e Nota Final igual ou superior a 6,0 (seis), consideradas todas as avaliações previstas no 
início do semestre. 
No caso do aluno perder alguma avaliação presencial e escrita, por motivo de doença ou força maior, 
poderá requerer uma única segunda chamada por avaliação, no período letivo. O requerimento deve ser 
protocolado no Departamento de Registros Acadêmicos dentro do prazo estabelecido pelo regulamento da 
UTFPR, a prova será aplicada após o deferimento. Para a prova de segunda chamada o professor definirá 
os conteúdos e a data da avaliação. 
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Referências Complementares: 
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2004. 
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Equipe de Professores da USP ] 3.ed. São Paulo: Saraiva, 1998. 
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ORIENTAÇÕES GERAIS 
As datas das avaliações, exceto as de segunda chamada, serão estabelecidas em sala de aula no início 
do semestre. 
O uso de aparelhos celulares deve ser feito somente fora de sala de aula. A utilização de notebook apenas 
em caso de necessidade em atividades da disciplina. 

   

Assinatura do Professor  Assinatura do Coordenador do Curso 
 


