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1. Disciplina: REC2201 – Teoria Macroeconomia I                         2. Código: REC2201 

3. Objetivos: 
Apresentar ao aluno os modelos teóricos básicos de análise macroeconômica que permitem compreender o 
funcionamento das economias modernas e a gestão das políticas econômicas por parte do governo. Do ponto de 
vista didático, o curso combina aulas expositivas dialogadas de conceitos teóricos a conteúdo interativo por meio 
do blog Random Walk (http://roselisilva.wordpress.com   Facebook: 
https://www.facebook.com/randomwalkroselisilva) 
 

4. Conteúdo: 
1. Introdução: conceitos básicos 

1.1. Modelos Macroeconômicos 
1.2. Variáveis endógenas, exógenas; variáveis estoques e fluxos 
1.3. Macroeconomia clássica x Macroeconomia keynesiana 

2. Macroeconomia de curto prazo 
2.1. Mercados financeiros e seus segmentos 
2.2. Mercado de bens 
2.3. Mercados financeiros: moeda e títulos públicos 
2.4. Modelo IS-LM  
2.5. Política monetária e fiscal em Economia Fechada (até aqui, conteúdo P1) 
2.6. Demanda Agregada 

3. Macroeconomia de médio prazo 
3.1. Mercado de trabalho 
3.2. Modelo Oferta Agregada – Demanda Agregada (OA-DA) (até aqui, conteúdo P2) 
3.3. Taxa natural de desemprego e a Curva de Phillips 
3.4. Inflação, atividade econômica e crescimento da moeda nominal 

4. Macroeconomia de longo prazo 
4.1. Fatos do crescimento 
4.2. Poupança, acumulação de capital e produto 
4.3. Crescimento econômico e progresso tecnológico (até aqui, conteúdo P3) 

5. Avaliação: 
Critério: Serão realizadas três provas individuais, dissertativas e sem consulta, listas de exercícios em grupo (no 
máximo 4), quizzes, experimentos e atividades interativas on-line – as regras e pesos serão divulgados na segunda 
semana de aula após negociação com a turma!! 
Uma prova substitutiva será oferecida, ao final do semestre, cobrindo todo o programa, apenas aos alunos que 

não realizarem uma das provas, em data e horário fora do cronograma, a combinar, mediante 

atestado/justificativa formal.  Norma de Recuperação: O aluno que não alcançar a nota final de aprovação 
durante o período normal da disciplina, mas que contar com freqüência mínima de setenta por cento e nota não 
inferior a três, poderá efetuar uma prova de reavaliação. 
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