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Coordenação do Curso de ou Departamento de Sociais e Humanas

ESTA FICHA 2 SUBSTITUI A ANTERIOR (2769320)

 

 

                           

                                                                                                             

                                                                                                         Ficha 2 (variável)

         

 Disciplina: Fundamentos de Economia  Código: DSH057

 Natureza: 

 (   X ) Obrigatória         

 (     ) Optativa

   (   X ) Semestral                     (     ) Anual                     (     ) Modular

 Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (     ) Presencial      (     ) Totalmente EAD     (     ) CH em EAD: _______

 CH Total: 36

 CH Semanal: 3,6

 

Padrão (PD): 

 

Laboratório
(LB): Campo (CP): Estágio (ES): Orientada

(OR): 
Prática Específica
(PE): 

Estágio de Formação
Pedagógica (EFP):

EMENTA 

 

O problema econômico fundamental: Definição de economia; Fatores de produção; Sistema econômico; Fluxos econômicos. Microeconomia: Demanda e
oferta; Mercados; Teoria do Consumidor; Teoria da firma e da produção. Políticas macroeconômicas e seus impactos sobre a agricultura

 

                                                                                                               JUSTIFICATIVA

O contexto atual é o de distanciamento social ocasionado pela pandemia do COVID-19. Nele, é necessário evitar o contato presencial mas, ao mesmo
tempo, é imprescindível manter o andamento do curso e a possibilidade de que os alunos possam dar continuidade à integralização curricular. A disciplina
de Fundamentos da Economia pertence ao núcleo de conteúdos básicos obrigatórios do e ocorre estrategicamente no segundo semestre do curso A sua
oferta permitirá que os alunos possam fundamentar-se nos assuntos ligados ao mundo da economia e das relações desta com a sua área de estudos. 

 

                                                                                                              PROGRAMA

 

1. Conceitos básicos em economia: o problema econômico; o sistema econômico (principais tipos de Sistema Econômico, organização de um sistema
econômico capitalista; economia aplicada (características dos fluxos real e monetário e sistema econômico com interações entre os mercados)

2. Demanda de produtos: comportamento do consumidor; demanda individual e de mercado: elasticidades da demanda, fatores deslocadores da
demanda, demanda derivada ao nível do produtor; características do mercado consumidor.

3. Oferta de produtos: função de produção; custos de produção; nível ótimo de produção; oferta da empresa em curto e longo prazo; oferta de
mercado: elasticidade preço da oferta, fatores deslocadores da oferta, curva de resposta e curva de oferta; oferta ao nível do consumidor.

4. Análise de mercado: estruturas de mercado, formação de preços e produção em Concorrência Pura (ou perfeita) – Modelo de Concorrência
Perfeita. Modelo de Concorrência Imperfeita (Concorrência Monopolística, Oligopólio e Monopólio, Monopsônio e Oligopsônio); Estrutura do
mercado de fatores de produção. 

5. A economia dos mercados e a intervenção governamental nos mercados: paradoxo micro-macro, teorema da teia de aranha, alternativas para os
problemas de mercado.

6. Políticas macroeconômicas e seus impactos sobre a agricultura (Política cambial; Política comercial; Política fiscal; Política monetária; Políticas
agrícolas).
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OBJETIVO GERAL

 

Estimular os acadêmicos a conhecer o conjunto de conceitos econômicos que são a base de toda análise econômica e que regulam a sociedade.

 

OBJETIVO ESPECÍFICO

 

1. Discutir os principais conceitos básicos em Economia;

2. Conhecer e analisar o Sistema Econômico;

3. Estudar a Economia de maneira científica - conhecimento científico;

4. Avaliar as Leis de Demanda ou Procura  (comportamento do consumidor) e   Lei da Oferta (comportamento do produtor) e o equilíbrio de mercado;

5. Estudar a estrutura de mercado e as suas reações

6. Discutir e Aprofundar conhecimentos sobre Política Econômica, em especial os instrumentos de Política Econômica (Fiscal, Monetário e Cambial) e
os gastos do governo.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

 

Neste contexto de aulas remotas, oriundo da pandemia causada pelo COVID-19, os procedimentos didáticos estão dispostos de forma a viabilizar a
aprendizagem dos estudantes de maneira não-presencial, ou seja, para conduzi-los em direção aos objetivos da disciplina, os conteúdos propostos serão
desenvolvidos por meio de:

− Aulas assíncronas, gravadas a partir de slides explicativos e links para material complementar

Aulas sincrônicas com a necessidade de participação do aluno e do professor – conectados no mesmo momento e interagir entre si seja via web
conferência e Chats. Para tal, utilizaremos o Open Broadcaster Software OBS. Software livre disponível em https://obsproject.com/pt-br.  (cada
aluno deve baixar em seu computador e celular.
Disponibilização de materiais de estudos via UFPR VIRTUAL Moodle;
Organização de fóruns para problematização e sistematização do aprendido;
Estudos e leituras orientadas;
Pesquisas;
Filmes/vídeos;
Proposição de situações-problema relativas ao contexto da economia.

FORMAS DE AVALIAÇÃO

 

Sistema de avaliação:

Os alunos serão avaliados através do desenvolvimento de atividades extra-classe (AT) e de um resumo final (RF), sendo:

− Atividades / trabalhos

− Provas agendadas e disponibilizadas em horário específico

− Resumos

− Sínteses/Resenhas

− Participação nos chats, web conferência

Média = AT*0,6 + RF*0,4

Critério de aprovação:

Frequência ≥ 75%;

Média ≥ 70 (ou ≥ 50 em caso de exame).

OBSERVAÇÃO: De acordo com a resolução do período especial, o controle de frequência será realizado somente por meio da realização, de forma
assíncrona, de trabalhos e exercícios domiciliares desenvolvidos pelas/pelos estudantes.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Observação: Estará disponível no Moodle, como arquivo material para os estudos 

 

MANUAL DE ECONOMIA. Equipe de professores da USP. 7 a. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 670 p.

https://obsproject.com/pt-br
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ROSSETTI, J. P. Introdução à economia. 20 ed. São Paulo: Atlas, 2003.

MENDES, J. T. G. Economia agrícola: princípios básicos e aplicações. Curitiba: Scientia et Labor, 1989.

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

 

BACHA, C. J. C. Economia e política agrícola no Brasil. 2 ed. São Paulo : Atlas, 2012 248 p. MANKIW, N. G. Introdução a economia: princípios de
micro e macroeconomia. Rio de Janeiro: Campus, 2001

O’ SULLIVAN, A.; SHEFFRIN, S.; NISHIJIMA, M. Introdução à economia: princípios e ferramentas. 1 ed. Pearson/ Prentice Hall, 2004. 486 p.

PASSOS, C. R. M.; NOGAMI O. Princípios de Economia 5ª. ed. São Paulo : Cengage Learning, 2008. 658p.

VASCONCELLOS, M. A. S de; GARCIA, M. E. Fundamentos de Economia. 3ª. ed. São Paulo : Saraiva, 2008.

DORNBUSCH, R.; FISCHER, S.; STARTZ, R. Macroeconomia. 11. ed. Porto Alegre:

AMGH, 2013. 648p. ISBN: 9788580551846. FRANK, R. H.; BERNANKE, B. S. Princípios de economia. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2012. 928 p.
Ebook. ISBN 9788580550962. HUBBARD, R. G.; O´BRIEN, A.

 

Cronograma detalhado da disciplina de Fundamentos de Economia DSH 057

Curso de Eng. Bioprocesso e Biotecnologia   - CICLO 1

 Data Atividade CH

01
14/07

7:30 h. as
9:30 h.

2h atividade síncrona das 7:30 h. as 9:30 h. Apresentação
da disciplina, plataforma, tarefas, fichas e objetivos.
: usaremos o software livre e de código aberto para
gravação de vídeo e transmissão em tempo real
  BAIXAR O PROGRAMA

 

+ 2h assíncrona: Conceitos básicos em economia

Vídeo – aula

4h

02 21/07
4h assíncronas: Demanda de Produtos

      Leitura e vídeo aula
4h

03 28/07
4h assíncronas: Oferta de Produtos

      Leitura e lista de exercícios
4h

04
04/08

7:30 h. as
9:30 h.

2h. atividade síncrona das 7:30 h. as 9:30 h.
Análise de mercado
: usaremos o software livre e de código aberto para
gravação de vídeo e transmissão em tempo real

 

 

2h assíncronas: Teoria da Teia de Arranha e os equilíbrios -
Leitura

4h

05 11/08
4h assíncronas: Mercados perfeitos e imperfeitos

Leitura e vídeo aula + atividade
4h

06
18/08

7:30 h. as
9:30 h.

2h síncronas: Web conferência Economia Atual

Obs: usaremos o software livre e de código aberto para gravação
de vídeo e transmissão em tempo real https://obsproject.com/pt-br

2h assíncronas: Leitura e vídeo aula

4h

07 25/08 3h assíncronas: A economia dos mercados e a
intervenção governamental nos mercados

3h

https://obsproject.com/pt-br
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Leitura e vídeo aula

08 01/09
3h assíncronas: Análise de mercado e as tendências
globais

      Leitura e vídeo aula
3h

09
08/09

7:30 h. as
9:30 h.

2h. atividade síncrona das 7:30 h. as 9:30 h.
: usaremos o software livre e de código aberto para
gravação de vídeo e transmissão em tempo real

 

Assuntos: 1- Revisão geral e 2- Política Governamental -
Políticas macroeconômicas (Política cambial; Política cambial;
Política fiscal; Política monetária; Políticas agrícolas).

 

1h assíncronas: Leitura e vídeo aula

3h

10 15/09 4h assíncronas: Avaliação final 3h

Total 36h

Obs: número de vagas: 20 alunos 

Prof. Eduardo Gelinski Júnior

                                

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Gelinski Júnior, Usuário Externo, em 29/06/2020, às 15:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 2772848 e o código CRC 5EF890D6.

https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

