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Objetivos:
O curso possui como objetivo básico apresentar as principais ferramentas da Economia Monetária moderna. Desta
forma, o curso possui grande aderência com as questões do mundo real, principalmente relacionados às temáticas da
economia e da política monetária, abordando os principais aspectos dos mercados financeiros e como estes afetam o
desempenho de uma economia.
Programa
1. Visão geral do sistema financeiro no Brasil e no mundo
2. Taxas de juros, risco e estrutura a termo
a. Teoria do Portfólio
3. Instrumentos de política monetária clássicos
4. Regimes monetários: estratégias e táticas
5. Taxas de câmbio, paridades do poder de compra e de juros (revisão)
6. Sistemas monetários e evolução dos sistemas de pagamentos (revisão)
7. Teorias de demanda por moeda (revisão e alguma novidade)
8. Política monetária num modelo Novo-keynesiano
9. Politica monetária e expectativas
10. Canais de transmissão da política monetária
Metodologia:
Aulas expositivas dialogadas, atividades em grupo em sala de aula, com uso do aplicativo Socrative, com a
participação ativa dos alunos tanto em avaliações pontuais (quizzes) quanto em etapas de trabalhos em grupo ao longo
do semestre, além de atividades on-line, a depender das escolhas das turmas..
Avaliação
Critério a serem acordados com a turma no primeiro dia de aula. Sugestões: duas provas individuais, dissertativas e
sem consulta, com peso mínimo de 70%, listas de exercícios em grupo, quizzes, atividades interativas on-line e em
sala de aula, trabalhos em grupo de análise de conjuntura com apresentação em sala, simulações on-line de política
monetária – as regras e pesos complementares serão divulgados na segunda semana de aula após negociação com a
turma.
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. A nota final para alunos que fizerem a reavaliação será a média simples entre a nota da prova de
reavaliação e a média final alcançada antes da prova de reavaliação.
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