
 
 

PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Introdução à economia 

Curso: Bacharelado em Administração Pública - EAD 

Série/Período: 1º 

Carga Horária: 60 horas Horas Teórica: 60 horas Horas Prática: 

Docente Responsável: Patrícia Soares de Araújo Carvalho 

 

EMENTA 

Conceitos e princípios de economia. Evolução do Pensamento Econômico. Noções de 

Microeconomia: mercado e preços; demanda e oferta; teoria do consumidor; teoria da firma; 

estrutura de mercado e eficiência. Noções de Macroeconomia: determinação da renda e do produto 

nacional; mercado de bens e serviços e lado monetário. O setor externo, câmbio e estrutura de 

balança de pagamento. Setor Público: funções econômicas; estrutura tributária e déficit público. 

Desenvolvimento Econômico, fontes de crescimento, financiamento e modelos. 

 

OBJETIVOS 

Geral 

Fornecer aos discentes do Curso de Administração Pública um conjunto de conhecimentos teóricos 

e práticos acerca dos fundamentos que permeiam uma economia e como funcionam os mercados, 

apresentando o conteúdo de maneira multidisciplinar, que sirva de suporte para o exercício do 

futuro profissional de administrador. 

 

Específicos 

 Possibilitar ao aluno um conhecimento geral dos principais conceitos e teorias econômicas; 

 Apresentar conceitos microeconômicos e funcionamento de uma economia de mercado; 

 Conhecer as diversas estruturas de funcionamento de mercado e o processo de formação de 

preços; 

 Identificar os fundamentos macroeconômicos, relacionando com a produção de uma 

economia e com as políticas monetária e tributária; 

 Apresentar as noções de balanço de pagamentos e o papel da taxa de câmbio na alteração da 

economia; 

 Revelar as funções do setor público e seus mecanismos de intervenção; 

 Mostrar a aplicação prática de importantes conceitos econômicos, a saber: inflação, taxa de 

juros, poupança, investimento, crescimento e desenvolvimento econômico. 

 

 



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I. Conceitos Fundamentais da Economia 

1. Conceitos e problemas econômicos básicos 

II. Evolução do Pensamento Econômico 

1. O pensamento econômico em diferentes épocas e escolas 

III. Noções de Microeconomia  

1. A Teoria do Consumidor 

2. Teoria elementar da demanda 

3. Teoria elementar da oferta 

4. O equilíbrio de mercado 

5. Estruturas de mercado 

IV. Noções de Macroeconomia 

1. Determinação da renda e do produto nacional  

2. Introdução à Teoria Monetária 

V. Noções de Comércio Internacional 

1. Os determinantes do comércio internacional 

2. Balanço de Pagamentos 

3. Taxa de câmbio 

VI. Setor Público 

1. Funções do setor público 

2. Estrutura tributária 

3. Orçamento e déficit público 

VII. Desenvolvimento Econômico 

1. Crescimento e desenvolvimento econômico: conceitos 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

- A apresentação do conteúdo dar-se-á mediante o atendimento da concepção metodológica do 

curso, ou seja, Modalidade a distância com utilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVEA), Plataforma Moodle, para viabilizar o estreita interelação dos envolvidos – estudantes, 

professores pesquisadores, professores formadores, tutores e orientadores. 

- Encontros presenciais com tutores nos polos e, em momentos específicos, com os outros pares 

com vista a viabilizar atividades (e/ou): de nivelamento, informativa, integradora, temática, 

complementar. 

- Aplicação de atividades individuais e/ou em grupo e lista de exercícios. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 Avaliações escritas, individuais e sem consulta; trabalhos individuais e em grupo (listas de 

exercícios, pesquisas, resenhas, entre outros); 

 O processo de avaliação é contínuo e cumulativo. O aluno que não atingir 70% do 

desempenho esperado fará Avaliação Final. 

 

O resultado final será composto do desempenho geral do aluno e apresentado automaticamente no 

Moodle. 

 



 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Materiais didáticos impressos (livros, artigos científicos, etc); Vídeos; Equipamentos de informática 

(computador, internet, etc.); Leitura Obrigatória (LO); Leitura Complementar (LC); Exercícios de 

Fixação de Conteúdos. 

 

PRÉ-REQUISITO 

 Não existe 
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