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PROGRAMA 

 

 Objetivo 
O objetivo principal do curso é apresentar os agregados macroeconômicos básicos (PIB, renda nacional, consumo agregado, 

investimento agregado, poupança), para capacitar os alunos a utilizá-los corretamente no entendimento do desempenho e funcionamento 
de economias reais.  Além disso, tratar-se-á de aplicar estes conceitos ao exame da economia brasileira ao longo dos últimos anos.  

Este curso deve ser, fundamentalmente, compreendido como uma “Introdução à Teoria Macroeconômica”. Nesse sentido, 
discutir-se-á a passagem da mensuração dos agregados macroeconômicos (tarefa da Contabilidade Social) para o estabelecimento de 
relações de causalidade entre eles (tarefa da Macroeconomia). 
 

 Metodologia 
Ao lado das aulas expositivas, os alunos utilizarão o laboratório de informática para acessarem os sites em que estão disponíveis os 

dados referentes à economia brasileira e trabalharem com estes dados. 
Pela própria natureza do curso, será imprescindível a realização de exercícios em sala de aula ou no laboratório. Além disso, artigos 

de jornal ou revista econômica serão periodicamente distribuídos para discussões em sala de aula. 
 

 Conteúdo programático 

1. Revisão de conceitos básicos: o fluxo circular de renda e a equivalência entre produto, renda e dispêndio 
Paulani & Braga (2007) cap. 1 
Feijó et al. (2001), cap. 1 (pp. 1-14) 

2. Os agregados macroeconômicos e a estrutura básica das contas nacionais 
Paulani & Braga (2007) caps. 2 (pp. 28-56)  
Feijó et al. (2001) caps. 1 (pp. 14-39)  

3. Da Contabilidade Social à Macroeconomia: uma reflexão 
Paulani & Braga (2007) caps. 2 (pp. 56-64)  

4. Alguns problemas de mensuração das contas nacionais 
Paulani & Braga (2007) cap. 3 
Feijó et al. (2001) cap. 6 

5. O novo sistema de contas nacionais do Brasil: as contas econômicas integradas e as tabelas de recursos e usos 
Paulani & Braga (2007) cap. 4 
Feijó et al. (2001) cap. 2 

6. A matriz de insumo-produto e o planejamento 
Paulani & Braga (2007) Anexo 2.1 do cap. 2 
Feijó et al. (2001) cap. 3 

7. Relações econômicas com o resto do mundo: o Balanço de Pagamentos 
Paulani & Braga (2007) cap.5 
Feijó et al. (2001) cap. 7 

8. Introdução às políticas fiscal e monetária: os conceitos de déficit público e dívida pública; o sistema monetário. 
Paulani & Braga (2007) caps. 6, 7 e 8 
Feijó et al. (2001) cap. 8 

9. Indicadores Sociais: primeira aproximação 
Paulani & Braga (2007) cap. 9 
Feijó et al. (2001) Anexo do cap. 1 
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Avaliação  

 Duas provas individuais em sala de aula.  
 O peso de cada avaliação será: 

 prova 1:   0,45 
 prova 2:   0,45 
 exercícios e discussão de artigos:   0,1 

 Para ser aprovado sem necessidade de exame, o aluno deverá ter média igual ou superior a 5,0.  
 Não há nota mínima para realização de exame. 


