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ANEXO F: ANEXO DO PROJETO PEDAGÓGICO – VERSÃO 2007.
DESCRIÇÃO DAS EMENTAS, OBJETIVOS, PLANO DE DISCIPLINAS E BIBLIOGRAFIA.

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS:

ECONOMIA I
Ementa:
Aspectos do conhecimento econômico. Definições, objeto, metodologia e leis
da economia. A economia descritiva, a teoria econômica e a política
econômica. A evolução da economia como ciência. Introdução geral aos
problemas

econômicos.

Caracterização

da

organização

econômica.

A

formação dos preços e a orientação da atividade econômica. As imperfeições
da concorrência e do sistema de preços. A organização da atividade
econômica.

Objetivo:
Fornecer aos alunos os instrumentos básicos e necessários para a
compreensão da ciência econômica.

Programa da disciplina:
O quê, como, para quê e para que serve (este último no contexto do curso de
Ciências Contábeis) a disciplina Economia I; introdução à Economia e evolução
da Ciência Econômica; conceitos básicos; Economia e seus principais
Compartimentos:
Econômica;

Economia

desdobramentos

Descritiva,
usuais

Teoria
da

Econômica

Teoria

e

Política

Econômica;

análise

microeconômica e análise macroeconômica; problemas econômicos: escassez
de recursos e necessidades Ilimitadas, curvas das possibilidades de produção;
rendimentos decrescentes e custos sociais crescentes, problemas centrais: o
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que e quanto, como e para quem; Sistema Econômico: funcionamento, fatores
de produção, fluxos real e monetário; divisão do trabalho, setores de produção,
agregados econômicos, função macroeconômica de produção; quantificação
do processo produtivo: circuito econômico, produção, processo de utilização de
fatores e insumos, produção intermediária e final e determinação do produto e
da renda
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