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     Programa 
 
 
I. Objetivos 
 
 
 O objetivo do curso é transmitir aos alunos os principais conceitos de 
Macroeconomia.  No final do curso o aluno deverá ter internalizado e dominado 
aspectos conceituais mínimos  ou chaves da Macroeconomia.   
 
 A perspectiva que norteará o curso será tanto teórica ou conceitual como 
também prática. No transcurso do semestre serão distribuídos e discutidos em 
aula artigos de jornais e revistas que versem sobre o debate macroeconômico, 
nacional e internacional.  No final do curso se espera que o aluno seja capaz de 
interpretar e posicionar-se sobre aspectos básicos desse debate. 
 
 
II. Tópicos 
 
I. Introdução 
 
I.1. A Abrangência da Macroeconomia. Diferenciais e inter-relações entre 
Microeconomia e Macroeconomia.   
 
I.2. Análise Macroeconômica: curto e médio prazos. Objetivos da Política 
Macroeconômica.  
 
I.3. Conceitos Básicos.  Modelo Econômico. Variáveis Endógenas e Exógenas.  
Estática e Dinâmica. Identidades Contábeis e Teoria.  
 
I.4. Contabilidade Nacional: PIB, Poupança, Investimento, Relações com o 
Exterior, Fluxos e Estoques.  
 
II. Oferta e Demanda Agregada. 
 
II.1. Função de Produção de Curto e Longo Prazo.  . 
 
II.2. Mercado de Trabalho. Oferta e Demanda de Trabalho. Salários Nominais, 
Salários Reais, Desemprego. Inflexibilidades.  
 



II.3. As Funções de Poupança e Investimento. 
 
 
III. Determinação do Produto em Economia Fechada. 
 
III.1. Renda e Gasto.  Equilíbrio. 
 
III.2. O Conceito de Multiplicador.  
 
III.3. O Equilíbrio no Mercado de Bens.  A Curva IS. 
 
III.4. O Equilíbrio no Mercado de Moeda. A Curva LM.  
 
III.5. Equilíbrio nos Mercados de Bens e de Moeda e Determinação do Nível de 
Renda de Equilíbrio. 
 
III.6. Políticas Monetária e Fiscal. 
 
III.7. Modelo Clássico e Keynesiano. 
 
IV. Determinação do Produto em Economia Aberta. 
 
IV.1. Equilíbrio Interno e Externo. 
 
IV.2. Poupança e Investimento em Economia Aberta. 
 
IV.3. O Modelo IS-LM-BP  com  Taxas de Câmbio Fixas e Flexíveis nos casos de 

país pequeno e grande. 
 
V.  Produto e Nível de Preços 
 
V.1. Oferta e Demanda Agregada. 
 
V.2. Expectativas. 
 
V.3. Curva de Phillips e suas diferentes versões. 
 
VI. O Moderno Gerenciamento da Política Econômica. 
 
VI.1. Regra de Taylor. 
 
VI.2. Regra de Taylor, IS e Curva de Phillips.  
 
VI.3. Inflação e Nível de Produto no Curto Prazo.  
 
 
 



III. Avaliação. 
 
 
 Serão realizadas três provas.  Em cada Prova a Nota mínima é  5.  Em caso 
do aluno tirar menos de 5 em uma prova, terá que realizar o Provão no final do 
curso, ainda que a média das três provas seja superior a 5.  Assim, se um 
aluno tira, por exemplo, 2 na primeira prova, pode não apresentar-se às outras 
duas, dado que terá que, necessariamente, fazer o Provão. O Provão versará 
sobre todo o conteúdo da disciplina e não sobre uma Prova em particular.  
 
 Este tipo de alternativa de avaliação tem a sua justificativa. Macroeconomia, 
junto com Microeconômia, são disciplinas básicas para a formação de qualquer 
economista.  Os programas giram em torno de conceitos mínimos e fundamentais 
que qualquer economista deve dominar.  Assim, não seria lógico, por exemplo, 
que um aluno estude para a primeira prova, obtenha 10, na segunda estude 
menos, obtenha 5 e não se apresente na última prova, dado que sua média será 
de 5 (10+5+0). Nesse caso, o estudante não teria nenhuma noção da 
determinação do Produto em Economia Aberta e, mesmo assim, aprovaria a 
disciplina Macroeconomia I, o que não faz sentido.  
 
 Dessa forma, voltamos a repetir, para aprovar a disciplina o aluno terá que 
ter um mínimo de 5 em cada uma das provas ou fazer o Provão, que versará 
sobre toda a matéria. Se um aluno obtém 3 na segunda Prova e 10 nas outras 
duas (primeira e terceira) terá que fazer o Provão, cujo conteúdo será sobre toda a 
matéria e não sobre a segunda prova (a que tirou menos de 5). 
 
 O Nota do Provão não corresponderá à menção final.  Ou seja, se um aluno 
obtém uma Nota 10 não provão não significa que a menção será SS.  No caso de 
ter feito o Provão, a menção será uma produto de uma avaliação geral do aluno 
durante o curso.  
 
IV. Bibliografia. 
 
 No mercado existem vários livros de Macroeconomia.  Em geral, todos 
cobrem os tópicos que serão tratados no curso. O Professor não seguirá um livro 
em particular, mas a maioria deles permitirá acompanhar o curso.  
 
 Existe um grau de subjetividade muito grande na eleição de um livro.  
Assim, recomendo que consultem vários na Biblioteca e escolham aquele com o 
que mais se identificam ou que lhes pareça mais didático. 
 
 Entre os mais conhecidos e bons podemos mencionar: 
 
 Dornbusch, R. e Stanley, F., Macroeconomia. Editora Makron. 
 
 Sachs, J.D. e Larrain, F., Macroeconomia. Editora Makron. 
 



 Froyen, R. T., Macroeconomia. Editora Saraiva.  
 
 Stiglitz, J.E. e Walsh, C. E., Introdução à Macroeconomia. Editora 

Campus. 
 
 Blanchard, O., Macroeconomia. Editora Campus.  


