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Ficha 2  

 
 

 

Disciplina: Fundamentos de Economia Código: GP104 

Natureza:  
( x ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(  ) Semestral      (  ) Anual ( x ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD   ( x ) 100% ERE 

CH Total: 60 

CH semanal: 7,5 
Padrão (PD): 
60 

Laboratório (LB): 00 
Campo (CP): 
00 

Estágio (ES): 
00 

Orientada (OR):  
00 

Prática Específica 
(PE): 00 

 

Estágio de Formação 

Pedagógica (EFP): 
Extensão 
(EXT): 00 

Prática como 
Componente 
Curricular 
(PCC): 00 

     

 

 

 

EMENTA (Unidade Didática)  
 

Introdução às ciências econômicas; Evolução do pensamento econômico; Introdução à microeconomia; 
Oferta, demanda e equilíbrio de mercado; Estruturas de mercado; Introdução à macroeconomia; O 
mercado de bens e serviços; O lado monetário da economia; O setor externo; Inflação e o setor público. 

 
 
 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 

1) Introdução às ciências econômicas: conceito de economia, objeto de estudo das ciências 
econômicas, problemas econômicos fundamentais, o fluxo circular de renda; 

2) Evolução do pensamento econômico: breve retrospecto das principais escolas de pensamento; 

3) Introdução à microeconomia: pressupostos básicos da teoria convencional; 

Oferta, demanda e equilíbrio de mercado: pressupostos, lei da demanda, lei da oferta, lei da 
oferta e da demanda; 

Estruturas de mercado; 

4) Introdução à macroeconomia: agregados macroeconômicos e objetivos de política econômica; 

5) O mercado de bens e serviços; 

6) O lado monetário da economia; 

7) O setor externo: as teorias do comércio internacional, taxa de câmbio, balança comercial; 

8) Inflação e o setor público: conceito e tipos de inflação, funções econômicas do setor público, 
dívida pública. 
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A Carga Horária de cada unidade está dividida da seguinte forma: 

 

 

 

 
 

OBJETIVO GERAL 
 

Apresentar ao estudante as bases da teoria econômica e suas aplicações na gestão pública, de modo 

que possa atuar com embasamento técnico e científico. 

 
 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 

• Compreender o significado e os objetivos das Ciências Econômicas 

• Conhecer a evolução do pensamento econômico 

• Compreender as bases da teoria microeconômica padrão e as estruturas de mercado 

• Conhecer as bases da teoria macroeconômica e os agregados macroeconômicos 

• Compreender o mercado de bens e serviços em uma perspectiva macroeconômica 

• Compreender o mercado monetário e financeiro 

• Conhecer as bases da economia internacional 

• Compreender o Setor Público na perspectiva econômica 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 
A disciplina será desenvolvida 100% em modo remoto. 
 
a. Sistema de comunicação: Teams, e-mail, Moodle 
b. Materiais didáticos para as atividades de ensino: slides em PDF, gravação das aulas, vídeos orientativos, 
vídeos de conteúdo, livros e textos disponíveis na internet. 
c. As mídias e os recursos tecnológicos: Computador, telefone celular, acesso ao Teams, e-mail. 
 
A carga horária total da disciplina (60h) está dividida em 8 módulos de 7,5 horas cada. Cada módulo 
corresponde a um tópico listado no programa. 
 
Cada módulo será constituído por 3 horas de atividades síncronas e 4h30min de atividades assíncronas. 
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As atividades síncronas serão realizadas via software TEAMS e englobarão: aulas expositivas dialogadas, 
debates e seminários. 
 
As atividades assíncronas serão realizadas (disponibilizadas e devolvidas) via Moodle (UFPR Virtual) e/ou 
e-mail e compreenderão: Vídeos orientativos, Vídeos de conteúdo, leitura de textos científicos e 
jornalísticos, composição de trabalhos escritos e preparação de seminários. 
 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

Uma prova escrita/formulário sobre o conteúdo da disciplina 
 
Uma apresentação de seminário pelo TEAMS ou gravado 
 
Trabalhos escritos de aprofundamento dos temas abordados (para cada unidade) a serem enviados via 
Moodle e/ou e-mail 
 
A frequência será computada pela entrega dos trabalhos escritos semanais. 
 

A média final será obtida da seguinte forma: 
 

 𝑀é𝑑𝑖𝑎 =
𝑁𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑎+𝑁𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑛á𝑟𝑖𝑜+𝑁𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑖𝑠
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O estudante que não obtiver nota igual ou superior a 70 poderá fazer o exame final  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

ALBUQUERQUE, Marcos Cintra Cavalcanti de. Introdução à Teoria Econômica. Editora McGraw-Hill do 
Brasil Ltda, 1973. Disponível em: 

http://oasisbr.ibict.br/vufind/Record/FGV_7a08fe7f5883c65b8a27b4ba3cba5560 

VASCONCELOS, Marco Antonio Sandoval de; GARCIA, Manuel Enriquez. Fundamentos de Economia. 
4 ed. São Paulo, Editora Saraiva, 2008 

Economia brasileira no período 1987-2013: relatos e interpretações da análise de conjuntura no Ipea / 
organizador: Fernando José da S. P. Ribeiro ; Estêvão Kopschitz Xavier Bastos ... [et al.]. – Brasília : 
IPEA, 2015. Disponível em: 

https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=26661&Itemid

=383 

Dívida Pública : a experiência brasileira / Anderson Caputo Silva, Lena Oliveira de Carvalho, Otavio 
Ladeira de Medeiros (organizadores). – Brasília : Secretaria do Tesouro Nacional : Banco Mundial, 2009. 

502 p. Disponível em: https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/divida-publica-

experiencia-brasileira/2009/30 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

Dez Anos de Metas para a Inflação - 1999-2009. Brasília: Banco Central do Brasil, 2011.456p. 
Disponível em: 

https://www.bcb.gov.br/content/publicacoes/outras_pub_alfa/10_anos_metas_inflacao_completo.

pdf 

Banco Central do Brasil. Caderno de Educação Financeira – Gestão de Finanças Pessoais. Brasília: 
BCB,2013. 72 p. Disponível em: 

https://www.bcb.gov.br/content/cidadaniafinanceira/documentos_cidadania/Cuidando_do_seu_di

nheiro_Gestao_de_Financas_Pessoais/caderno_cidadania_financeira.pdf 

 

Ministério da Fazenda. Teto de gastos: o gradual ajuste para o crescimento do país. Dezembro 

de 2018. Disponível em: https://www.gov.br/fazenda/pt-br/assuntos/balanco-e-perspectivas 

 

Ministério da Fazenda. Panorama Fiscal Brasileiro. Dezembro de 2018. Disponível em: 

https://www.gov.br/fazenda/pt-br/assuntos/balanco-e-perspectivas 

 

A controvérsia do planejamento na economia brasileira; coletânea da polêmica Simonsen x 

Gudin, desencadeada com as primeiras propostas formais de planejamento da economia brasileira 

ao final do Estado Novo/ Roberto Cochrane Simonsen, Eugenio Gudin. - 3ª ed. – Local: Ipea, 

2010, 200 p. 

https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=5620 

 
 

 
 
 

 

Professor da Disciplina: Prof. Dr. Guilherme Ricardo dos Santos Souza e Silva 
 
 

Assinatura:  
 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   Prof. Dr. Guilherme Ricardo dos Santos Souza e Silva 
 
 

Assinatura:  
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