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     Programa 
 
 
I. Objetivos 
 
 No cursos de Macroeconomia I e II o aluno se familiariza (primeiro) e 
domina (depois) os conceitos elementares de macroeconomia e internaliza os 
principais modelos: clássico e keynesiano.  A partir dessas abordagens, deveria 
ser capaz de diferenciar modelos nos quais a oferta é privilegiada daqueles nos 
quais a demanda pauta o nível de atividade.  A oferta agregada e suas 
interrelações com o mercado de trabalho (Curva de Phillips, formação de 
expectativas, etc.) deve ter sido particularmente estudada, uma vez que justifica 
ou fragiliza os fundamentos sobre as relações entre o nível de preços e o nível de 
atividade.  Um primeiro contato com o modelo macro mais moderno (Regra de 
Taylor, IS e Curva de Phillips) se supõe que já foi realizado. 
 
 Dado o suposto que os alunos possuem essa base analítica, o nosso 
objetivo do curso consiste em complementar esses tópicos a partir do 
desenvolvimento de modelos que justificam, microeconomicamente, os distintos 
blocos que integram tanto os modelos de cunho clássico como keynesiano.   Os 
tópicos a serem estudados constituem uma parte essencial da moderna 
macroeconomia e fazem parte de qualquer curso de pós-graduação, além de 
integrar o conteúdo requerido nos exames de ANPEC. 
 
II. Tópicos 
 

I. Introdução. 
 
 Revisão dos modelos clássico, keynesiano, economia fechada e aberta, 
oferta e demanda agregada, Curva de Phillips e Regra de Taylor (modelo 
keynesiano com três equações).    
 

II. Consumo e Poupança. 
 

Escolha intertemporal, ciclo de vida, hipóteses da renda permanente, 
restrições orçamentais intertemporais.  
 

III. Investimento. 
 
 A teoria neoclássica do investimento, o q de Tobin. 



IV. Restrição Intertemporal do Governo e as Contas Públicas. 
 
 Restrição Orçamentária Intertemporal do Governo, Restrição Intertemporal 
consolidada do Setor Público e Privado, Equivalência Ricardiana, financiamiento 
do déficit e dívida pública, evolução da dívida pública e déficits (superávits) 
orçamentários. 
 

V. Moeda e Política Monetária. 
 
 Imposto inflacionário e senhoriagem, inconsistência intertemporal, 
reputação e credibilidade, BC estabilização e metas de inflação. 
 

VI. Flutuações Econômicas.  
 
 Modelos de ciclo real, ciclo político e política econômica.  
 
 
III. Avaliação. 
 
 Serão realizadas três provas.  Em cada Prova a Nota mínima é  5.  Em caso 
de o 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, não precisa apresentar-se ás 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.  
 
  
IV. Bibliografia. 
 
 Basicamente, o conteúdo do curso e das provas serão os exercícios 
desenvolvidos nas aulas.  Esse conteúdo será complementado por artigos de 
jornais e revistas nos quais se discuta a conjuntura atual do Brasil e do mundo e, 
mediante eles, se fará um nexo entre aspectos teóricos apresentados na aula e o 
contexto macroeconômico atual.  O objetivo do curso consiste em proporcionar 
aos alunos um sólido arcabouço teórico capaz de possibilitar acompanhar o 
debate conjuntural.  Os artigos distribuídos serão de leitura obrigatória e seu 
conteúdo pode ser utilizado como material nas provas.  
 
 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.  


