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Esta disciplina discute, em nível de mestrado, a Economia como Ciência e o problema econômico
fundamental (sua história e evolução), abordando, em seguida, as seguintes postulações cardeais da
teoria econômica: fundamentos de microeconomia, macroeconomia (modelo keynesiano simples e
generalizado), economia monetária, as diferentes interpretações da inflação e políticas de
estabilização; as relações econômicas do Brasil com o resto do mundo e finanças píiblicas. Adiciona-
se uma discussão sobre o Desenvolvimento Re ional, a luz da análise ualitativa do discurso.

Ob'etivos

rNo âmbito de um curso de mestrado, apresentar a Economia como Ciência, além dos principais
conceitos da microeconomia, macroeconomia e outras postulações cardeais da teoria econômica
(Fconomia Monetária, Internacional e Finanças Píiblicas), a fim de contribuir para elucidar as
definições fundamentais para o raciocínio econômico, preparando o mestrando para dominar o jargão
ró rio e as cate orias básicas da Análise Econômica.

Conteúdo Pro ramático
A Economia como Ciência
0 problema econômico fundamental
Considerações sobre Microeconomia (a demanda e a oferta; elasticidades; a teoria do consumidor;
teoria da firma; a fixação dos preços em mercados competitivos e não competitivos: a abordagem do
num k-i(p)
Considerações sobre Macroeconomia (o modelo keynesiano simples e o modelo keynesiano
generalizado)
Comércio internacional e setor externo da Economia Brasileira (o balanço de pagamentos e as taxas de
calllbio)
Finanças públicas
Teoria da base econômica e o desenvolvimento

Atividades Práticas — ru os de ........alunos

Aulas expositivas
Metodolo ia

Avaliação
(critérios, mecanismos, instrumentos e periodicidade)



Trabalho individual: fixação dos exercícios do livro de Viceconti e Neves, sendo obrigatória a entrega
dos enunciados e resultados de todos os exercícios do livro supracitado, porém, manuscrito e no
primeiro dia de aula [a não entrega deste material compreende a reprovação automática do(a)
mestrando(a)].
Prova individual.¹o será admitido o uso de celular em sala de aula, e-mails, etc,
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de Janeiro: Campus, 2003.
PIFFER, M. A teoria da base econômica e o desenvolvimento regional do Estado do
Paraná no f>nal do século XX. Tese (Doutorado em Desenvolvimento Regional)—
Universidade de Santa Cruz do Sul, 2009.
PINHO, D. B.;VASCONCELLOS, M. A. S. (orgs,). Manual de economia. 3. ed. São Paulo:
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VASCONCELLOS, M. A. S.; GARCIA, M. E. Fundamentos de Economia. 5'" ed. São
Paulo: Editora Saraiva, 2005.
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