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1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO  

Curso: Ciências da Administração 

Código/Disciplina:      CNM 5145                             Tipo: (X ) Obrigatória (  ) Optativa 
Pré-requisito(s): 

Professor: Luiz Carlos de Carvalho Júnior  e-mail: luiz.carvalho@ufsc.br  

Carga Horária Semestral:    72 hs  Carga horária síncrona:  

Carga horária assíncrona:   

Período/Fase:  Ano/semestre: 2020/1 

     

2. EMENTA:  

 

 

 

3. OBJETIVOS  DA DISCIPLINA:  

Proporcionar a compreensão do funcionamento das atividades econômicas. No campo 

microeconômico, busca-se demonstrar o processo de formação de preços em diferentes 

estruturas de mercado, bem como identificar os instrumentos utilizados no processo 

decisório na alocação de recursos econômicos. No campo macroeconômico, tem-se como 

objetivo o conhecimento dos grandes agregados macroeconômicos e suas relações 

funcionais.  

 

 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

                 

O fluxo circular da atividade econômica 

As funções do sistema econômico 

Diferenças entre a Micro e a Macroeconomia 
 



4.2. MICROECONOMIA 

4.2.1. TEORIA DA DEMANDA  

A função demanda 

Variações na demanda 

A função oferta 

Variações na oferta 

O preço de equilíbrio 

Elasticidade-preços da demanda e da oferta 

4.2.2                      

A função de produção 

Produto total, produto marginal, produto médio 

A lei dos rendimentos decrescentes 

O conceito de custo 

Os custos no curto e no prazo 
 

4.2.3                                      

A concorrência perfeita: suas características e a formação do preço 

A concorrência monopolística: suas características e a formação do preço 

O monopólio: suas características e a formação de preço 

O Oligopólio: suas características e a formação de preço 
 
Objetivos e o comportamento das firmas  

4.3. MACROECONOMIA  

Fundamentos de teoria e política macroeconômica 



Medição da produção 

O lado monetário da economia  

Inflação e custo de vida 

O setor externo 

O setor público  
 

5. METODOLOGIA (ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM):  
A plataforma básica utilizada na disciplina é o MOODLE, onde encontram-se 

disponibilizados o plano de ensino da disciplina, os slides usados e alguns vídeos que 

abordam temas da disciplina. 

Cerca de 80% das aulas serão síncronas, via videoconferência. Para tal será utilizada a 

ferramenta Mconf da RNP. As aulas síncronas serão realizadas na segunda e na quarta-feira 

às 18:30 hs, e abordarão a teoria apresentada no contéudo programático. As aulas síncronas 

serão acessadas via a sala virtual, bastando clicar sobre a mesma na página da disciplina no 

moodle. As aulas assíncronas serão baseadas em quatro fóruns, nos quais questões 

relacionadas aos tópicos do programa serão apresentadas, onde buscar-se-á relacionar teoria 

e a realidade. Os alunos deverão responder àquelas questões no fórum. 

A presença nas videoconferências serão verificadas pelo registro nas mesmas. A presença 

nos fóruns será verificada através da resposta do aluno à questão apresentada registro no 

moodle. 

  

 

 

 

6. SISTEMA DE AVALIAÇÃO: 

 

A avaliação será baseada em um trabalho, nas presenças nas videoconferências e nos dois 

fóruns. O trabalho terá ponderação de 50%, as presenças 20% e participações nos fóruns, 

30%.  A nota da presença nas videoconferências, será de acordo com o número de 

presenças, isto é, nota 10 para o aluno que não faltar a nenhuma videoconferência, nota 9 

para o aluno que tiver até duas faltas, nota 8 para 3 ou 4 faltas, nota 7 para cinco a sete 

faltas. O aluno que tiver 8 ou mais faltas nas videoconferência será reprovado na disciplina. 

A nota dos fóruns será fundamentada na qualidade da resposta à questão apresentada. 

 

O trabalho poderá ser feito em grupos de dois alunos, ou mesmo individualmente, e deverá 

apresentar a seguinte estrutura: 1. Título; 2. Fundamentação teórica; 3. Estudo de Caso. O 

trabalho deverá ter entre 4 e 10 páginas. Os temas serão informados até o dia 30 de 

setembro  

 

.  

 

 



 7. ATENDIMENTO:  
Os alunos que precisarem tirar dúvidas sobre o conteúdo da disciplina poderão marcar uma 

data, por e-mail, para contato por vídeo (Skype) ou whatsapp 

 

 

 

8. BIBLIOGRAFIA: 

O livro utilizado na disciplina é o seguinte: 

VASCONCELLOS, M.A.S.; GARCIA, M.E. Fundamentos de economia. São Paulo: 

Saraiva, 2014. 

Tal livro está disponível também em e-book na amazonbooks.com.br. Exemplares do livro 

estão disponíveis na biblioteca da UFSC  

 

 

 

 

9. CRONOGRAMA DAS AULAS DE TEORIA ECONÔMICA (CNM 5145 – turma 

01316) 

 
AULA 

DIA 

TIPO DE 

INTERAÇÃO 

CONTEÚDO ESTRATÉGIA DE ENSINO AFERIÇÃO DA 

FREQUÊNCIA 

1/9 Síncrona Conceito de Economia / Problemas econômicos 

fundamentais / sistema econômico 

Aula expositiva – slides 2 a 19 

Parte I 

Livro – cap.I 

 

Registro de presença 

no Webconf da RNP 

3/9 Síncrona sistema econômico / curva de possibilidade da 

produção / Divisão da economia 

Aula expositiva – slides 20 a 26 

Parte I 

 

Registro de presença 

no Webconf da RNP 

8/9 Síncrona Microeconomia: introdução / Análise da 

demanda 

Aula expositiva – slides 30 a 40 

Parte I 

Livro cap. 5 

Registro de presença 

no Webconf da RNP 

10/9 Síncrona Análise da demanda: efeito-preço e efeito-

renda; tipos de bens 

Aulas expositiva – slides 41 a 

55 – Parte I 

Livro – cap. 5 

Registro de presença 

no Webconf da RNP 

15/9 Síncrona Análise da demanda de mercado Aulas expositivas – slides 56 a 

64 – Parte I 

Livro – cap. 5 

Registro de presença 

no Webconf da RNP 

17/9 Síncrona Análise da demanda: exercícios 

Análise da oferta 

Slides 65 e 66 Parte I 

Slides 67 a 80  Parte I 

Registro de presença 

no Webconf da RNP 

22/9 Síncrona Equilíbrio de mercado Slides 81 a 94 Parte I 

Livro cap.5 

Registro de presença 

no Webconf da RNP 

24/9 Síncrona Elasticidades Slides 96 a 107 Parte I 

Livro cap. 5 

Idem 

29/9 Síncrona Elasticidades Slides 108 a 113 Parte I 

Livro cap. 5 

Idem 

1/10 Síncrona Oferta, demanda e políticas do governo Slides 115 a 125 Parte I 

Livro cap. 5 

Idem 

6/10 Síncrona Teoria de Produção Slides 127 a 135 Parte I 

Livro cap. 6 

Idem 

8/10 Síncrona Custos de produção Slides 137 a 146 Parte I 

Livro cap. 6 

Idem 



13/10 Síncrona Estruturas de mercado: a concorrência perfeita Slides 148 a 155 Parte I 

Livro cap. 7 

Idem 

15/10 Síncrona Estruturas de mercado: monopólio, 

concorrência monopolística e oligopólio 

Slides 156 a 162 Parte I 

Livro cap. 7 

Idem 

20/10  Assíncrona Fórum 1 A partir da realidade, serão 

definidos temas ligados aos 

tópicos abordados nas aulas de 

1/9 a 1/10, sobre os quais os 

alunos deverão emitir opinião 

com base na teoria vista. 

Registro no moodle 

22/10 Assíncrona Fórum 2 A partir da realidade, serão 

definidos temas ligados aos 

tópicos abordados nas aulas de 

6/10 a 15/10 

Registro no moodle 

 

 

 

AULA / 

DIA 

TIPO DE 

INTERAÇÃO 

CONTEÚDO ESTRATÉGIA DE ENSINO AFERIÇÃO DA 

FREQUÊNCIA 

27/10 Síncrona Macroeconomia: introdução Aula expositiva – slides 3 a 12 – 

Parte II  

Livro cap.8 

Registro de 

presença no 

Webconf da 

RNP 

29/10 Síncrona Agregados macroeconômicos Aula expositiva – slides 20 a 38 – 

Parte II 

Livro cap. 9 

Idem 

3/11 Síncrona Agregados macroeconômicos Aula expositiva – slides 20 a 38 – 

Parte II 

Livro cap. 9 

Idem 

5/11 Síncrona Sistema monetário Aula expositiva – slides 44 a 65 – 

Parte II 

Livro cap. 11 

Idem 

10/11 Síncrona Sistema monetário Aula expositiva – slides 44 a 65 – 

Parte II 

Livro cap. 11 

Idem 

12/11 Síncrona Inflação – conceito e causas Aula expositiva – slides 44 a 79 – 

Parte II 

Livro cap. 13 

Idem 

17/11 Síncrona Inflação – medição Aula expositiva – slides 80 a 85 – 

Parte II 

Idem 

19/11 Síncrona Setor externo: taxa de câmbio, regimes cambiais Aula expositiva – slides 87 a 100 

– Parte II 

Livro cap. 12 

Idem 

24/11 Síncrona Setor externo: exportações, importações, política 

cambial e balanço de pagamentos 

Aula expositiva – slides 101 a 

107 – Parte II 

Livro cap. 12 

Idem 

26/11 Síncrona Setor público Aula expositiva – slides 109 a 

117 – Parte II 

Livro cap. 14 

Idem 

1/12 Assíncrona Forum 3 A partir da realidade, serão 

definidos temas ligados aos 

tópicos abordados nas aulas de 

27/10 a 26/11, sobre os quais os 

Registro no 

moodle 



alunos deverão emitir opinião 

com base na teoria vista. 

3/12 Assíncrona Assistir vídeos, cujos links estarão disponíveis no 

moodle 

Os vídeos sobre temas da 

disciplina podem consolidar o 

conhecimento adquirido 

Registro no 

moodle 

8/12 Assíncrona Dedicar tempo para finalizar o trabalho, que deve 

ser entregue (depositado no moodle) até o dia 

9/12 

  

10/12  Fórum 4 A partir dos temas abordados nos 

vídeos, os alunos deverão se 

posicionar às questões 

apresentadas no moodle  no dia 

3/12 

Registro no 

moodle 

15/12     

17/12     

19/12  Recuperação   

 

 

 



 
Serviço Público Federal  

Universidade Federal de Santa Catarina 

Centro Socioeconômico – CSE  

Departamento de Ciências da Administração – Fone/Fax: 3721-6618 

CEP: 88.010-970 – Florianópolis – Santa Catarina 
 

MODELO DE CRONOGRAMA DE AULAS* 
 

Semana Data e horário 
Tipo de 

interação 
Descrição do conteúdo Estratégias de ensino 

Forma de aferição 

de frequência 

1** Semana de 4/03 Presencial 

Incluir o conteúdo a que se refere a 

aula/atividade, conforme o 

Conteúdo Programático (Exemplo: 

Unidade 1, Seção 1, Texto X, Texto 

Y, etc.) 

Incluir estratégias utilizadas. 
Presença do estudante 

na aula 

2** Semana de 9/03 Presencial Idem Incluir estratégias utilizadas. Idem 

 

1 

 

Data, 

Horário de início 

e fim 

Síncrona*** 

ou Assíncrona? 
Idem 

Incluir a estratégia de ensino-

aprendizagem (exemplo: 

discussão e esclarecimento de 

dúvidas por meio de 

webconferência, vídeo-aula, 

leituras indicadas, estudo dirigido, 

atividade, lista de exercícios, 

prova, etc.). 

Incluir o critério de 

aferição de frequência 

(exemplos: será 

aferida pela entrega 

de uma atividade com 

entrega prevista para 

a semana 5 que 

contemplará o 

conteúdo dessa aula; 

“presença” na aula 

síncrona, etc.). 

... Idem Idem Idem idem Idem 
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16 Idem Idem Idem Idem  
Idem 

Notas: *Sugere-se incluir que o cronograma de aulas é um plano e que poderá ser alterado se necessário, devendo-se informar a todos os 

estudantes sobre essas possíveis alterações.** Essas duas semanas referem-se às aulas presenciais realizadas no mês de março antes da suspensão 

das aulas. *** Para as aulas síncronas, indicar a plataforma utilizada ou informar que estará disponível no Moodle (exemplo: Síncrona, por meio 

de link disponível no Moodle). 

 

Observação: a ideia é que o cronograma sirva de guia para que o estudante se organize para a realização de seus estudos semanalmente.  


