FACULDADE DO SERIDÓ
PLANO DE ENSINO
CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS
DISCIPLINA: INTRODUÇÃO À ECONOMIA
1 - EMENTA:
Estudo a nível introdutório. Noções básicas de Economia. Funcionamento de um
Sistema Econômico. Fundamentos de Microeconomia e Macroeconomia. Noções de
Comércio Internacional, Moeda, Desenvolvimento e Crescimento Econômico.
CARGA HORÁRIA
TOTAL (40H)

TEÓRICA (30H)

PRÁTICA (10H)

PERÍODO LETIVO:
1º Ano / 1º Semestre

2 - EMENTA
Estudo a nível introdutório. Noções básicas de Economia. Funcionamento de um
Sistema Econômico. Fundamentos de Microeconomia e Macroeconomia. Noções de
Comércio Internacional, Moeda, Desenvolvimento e Crescimento Econômico.
3 - OBJETIVO
Identificar o objeto e o método da ciência econômica; estudar os mecanismos que
orientam a produção de bens e serviços, evidenciando as relações entre as variáveis
econômicas; introduzir o aluno ao estudo das abordagens micro e macroeconômica.
Procurará também, mesclar aspectos teóricos com a realidade Internacional e
brasileira, permitindo assim ao aluno tanto uma visão conceitual dos problemas
como das dificuldades práticas que esta disciplina possui.
4 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
4.1 – A evolução da Ciência Econômica; Conceituação, objeto e divisão e a
Metodologia da Ciência Econômica;
4.2 – Noções sobre problemas econômicos; Introdução geral aos problemas
econômicos e os problemas centrais.
4.3 – Noções sobre sistemas econômicos; Componentes do Sistema Econômico
e a Inter-relação entre os componentes do Sistema Econômico;
4.4 – Uma abordagem Microeconômica; conceitos de oferta, demanda e equilíbrio
de mercado; firmas, formas de concorrência e estruturas de mercado; elasticidade e
algumas de suas aplicações.
4.5 – Fundamentos da Macroeconomia; evolução e situação atual;
4.6 – Os Agregados macroeconômicos; os ângulos da produção, renda e
dispêndio.
4.7 – Noções sobre o Comércio Internacional; a importância das relações
econômicas internacionais;
4.8 – Noções sobre o Crescimento e o Desenvolvimento Econômico.
5 - METODOLOGIA
Aulas teóricas. Aulas expositivas sobre o conteúdo. Os conceitos serão
apresentados através da solução de problemas que requerem aplicação de tais
conceitos. As diversas teorias econômicas tratadas nesta disciplina deverão fazer
um paralelo com a atualidade econômica nacional e internacional.
6 - AVALIAÇÃO

A avaliação terá como princípio fundamental a efetiva participação do aluno, tanto
nas aulas expositivas como na elaboração dos trabalhos, apresentações de
seminários, assiduidade, disciplina na sala de aula e pontualidade às aulas, sendolhe atribuída pontuação conforme o conteúdo e a qualidade de seus trabalhos.
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