
Disciplinas da Estrutura Curricular

Descrição

Carga
Horária
(horas) Oferta Série Ementa

Atividades
Acadêmicas
Complementares

184 Anual - ...

Formação
Independente

0 Anual - ...

Economia
Política

68 Semestral 1º ano 1º
semestre

A economia como ciência moral e política. Definições, objeto e método
da economia política. As relações sociais de produção. Direitos
humanos e relações de trabalho. Acumulação de capital e trabalho. A
natureza do capital. O desenvolvimento capitalista: inovações,
mudanças estruturais, relações internacionais e componentes cíclicos.
Questões de gênero e etnias na economia contemporânea. As
tendências do capitalismo contemporâneo. 

Economia
Quantitativa I

68 Semestral 1º ano 1º
semestre

Revisão de álgebra básica. Teoria dos Conjuntos. Relações e
Funções. Introdução à geometria analítica. Estática do Equilíbrio.
Estática Comparativa. Limites e Cálculo diferencial. 

Evolução da
Economia
Mundial

68 Semestral 1º ano 1º
semestre

A formação da sociedade econômica. A moderna economia-mundo. A
formação do sistema econômico capitalista. O capitalismo
concorrencial e monopolista na economia mundial. O imperialismo e
colonialismo. A grande depressão e a economia mundial no século
XX. A economia contemporânea: crises e tendências. Projeções e
perspectivas da economia mundial. 

Introdução à
Economia

68 Semestral 1º ano 1º
semestre

A economia como ciência e o problema econômico fundamental (sua
história e evolução), abordando os seguintes temas: noções de
microeconomia, macroeconomia, economia monetária, as diferentes
interpretações da inflação e políticas de estabilização; as relações
econômicas do Brasil com o resto do mundo e problemas de finanças
públicas. Relação entre direito e economia. 

Matemática
Financeira

68 Semestral 1º ano 1º
semestre

A economia como ciência e o problema econômico fundamental (sua
história e evolução), abordando os seguintes temas: noções de
microeconomia, macroeconomia, economia monetária, as diferentes
interpretações da inflação e políticas de estabilização; as relações
econômicas do Brasil com o resto do mundo e problemas de finanças
públicas. Relação entre direito e economia. 

Contabilidade
Geral

68 Semestral 1º ano 2º
semestre

Demonstrações financeiras e relatórios contábeis; ciclo contábil: plano
de contas, lançamentos contábeis, livros contábeis, balancete de
verificação, apuração do resultado, levantamento das demonstrações
financeiras. 

Contabilidade
Nacional

68 Semestral 1º ano 2º
semestre

Sistemas de Contas Nacionais - economia fechada e aberta. Estrutura
e registro contábil do balanço de pagamentos. Matriz de relações inter
setoriais (insumo-produto) e números índices. Conceitos e
comportamento das principais variáveis macroeconômicas. 

Economia
Quantitativa II

68 Semestral 1º ano 2º
semestre

Álgebra matricial. Modelos de mais de uma variável independente.
Técnicas de otimização de sistemas de equações lineares. 



Descrição

Carga
Horária
(horas) Oferta Série Ementa

História do
Pensamento
Econômico I

68 Semestral 1º ano 2º
semestre

O método e o objeto de análise das escolas do pensamento
econômico. A relação e a contribuição dos pensadores econômicos
com os avanços da teoria econômica. A natureza pluralista do corpo
de teorias que integram o conhecimento na ciência econômica. Os
principais pensadores e as escolas do pensamento econômico a partir
dos Fisiocratas até a Escola Keynesiana. 

Técnicas de
Pesquisa em
Economia

68 Semestral 1º ano 2º
semestre

O método científico e metodologia. As formas e tipos de pesquisa.
Procedimentos metodológicos: delimitação de pesquisa, coleta de
dados, tratamento de dados. Estruturação e redação do relatório de
pesquisa. Redação de pareceres. Normas técnicas. 

Economia
Quantitativa III

68 Semestral 2º ano 1º
semestre

Otimização condicionada com restrições de igualdade e desigualdade.
Análise dinâmica e cálculo integral. Aplicações práticas. 

Economia da
Análise de
Balanços e
Custos I

68 Semestral 2º ano 1º
semestre

Demonstrativos financeiros suscetíveis de análise; técnicas de análise
das demonstrações financeira; análise horizontal e vertical; cálculo e
interpretação de quocientes; análise de empresas na iminência de
concordata e falência. Despesa; investimentos; custos e perdas;
contabilidade de custos; sistema de produção; cálculo de custos;
métodos de custeio; custos para decisão, custos para controle e
custo-padrão. 

Estatística
Econômica I

68 Semestral 2º ano 1º
semestre

Natureza dos Dados Estatísticos. Probabilidade. Distribuição de
Frequências e sua Representação Gráfica. Medidas de Tendência
Central. Medidas de Dispersão. Esperança Matemática. Distribuições
de probabilidades. Amostragem e Estimadores. Intervalo de
Confiança. 

História do
Pensamento
Econômico II

68 Semestral 2º ano 1º
semestre

Os principais pensadores e as escolas do pensamento econômico a
partir da Escola Keynesiana. Contribuições mais recentes ao
pensamento econômico no século XX. O institucionalismo e a nova
economia institucional. O pensamento econômico brasileiro e latino
americano. Tendências contemporâneas do pensamento econômico. 

Teoria
Microeconômica
I

68 Semestral 2º ano 1º
semestre

Princípios básicos e percussores da Teoria Neoclássica. Teoria do
Comportamento do Consumidor. Incerteza e Comportamento do
Consumidor. Teoria da Firma: produção e custo. 

Elaboração e
Análise de
Projetos I

68 Semestral 2º ano 2º
semestre

Os problemas de elaboração e análise de projetos. Projetos:
Conceitos, definições básicas, roteiros de elaboração e aspectos
econômicos. As formas e etapas de análise de mercado. 

Estatística
Econômica II

68 Semestral 2º ano 2º
semestre

Teste de Hipóteses. O Teste do Qui-Quadrado. Testes não
paramétricos. Análise de Variância. Correlação e Regressão Simples.
Aplicação da Inferência Estatística em modelos econômicos. 

Formação
Econômica do
Brasil

68 Semestral 2º ano 2º
semestre

Antecedentes do descobrimento do Brasil e as questões econômicas.
O descobrimento do Brasil e a formação da economia colonial.
Relações étnico-raciais na formação econômica do Brasil. Questões
afro-brasileiras e indígenas na formação da economia brasileira. A
transição da economia colonial para a economia do Brasil imperial.
Ciclos econômicos no Brasil império e no Brasil república. A
industrialização do Brasil: condicionantes e a estrutura produtiva no
inicio do século XX. A economia brasileira no Estado Novo.  
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Teoria
Macroeconômica
I

68 Semestral 2º ano 2º
semestre

A teoria macroeconômica clássica; as principais críticas de Keynes
aos postulados da teoria clássica. As flutuações econômicas de curto
prazo sem o setor externo; principalmente o modelo de demanda
agregada de Keynes e o modelo IS-LM da síntese neoclássica, e os
efeitos das políticas econômicas e dos choques exógenos da
demanda agregada; curvas de oferta e demanda agregada no sistema
Keynesiano. 

Teoria
Microeconômica
II

68 Semestral 2º ano 2º
semestre

Postulados básicos da Estrutura de Mercado. Estrutura de Mercado.
Teoria dos Jogos. 

Economia
Regional e
Urbana

68 Semestral 3º ano 1º
semestre

Fundamentos e principais teorias da economia regional e urbana. Os
efeitos regionais da política econômica; Políticas públicas de
desenvolvimento urbano e regional; A distribuição espacial das
atividades produtivas no âmbito das regiões; O desenvolvimento
urbano e regional; A distribuição espacial das atividades no âmbito
das regiões. A economia da região Oeste do Paraná; Estudo de
casos. 

Economia de
Empresas I

68 Semestral 3º ano 1º
semestre

Analisar, diagnosticar e coletar informações no ambiente econômico
interno e externo das empresas e organizações econômicas.
Administração e economia: relações e interações. Pesquisa de
mercado. Regulamentação e controle dos mercados. Agências
reguladoras.  

Elaboração e
Análise de
Projetos II

68 Semestral 3º ano 1º
semestre

Critérios de identificação quantitativa e qualitativa e viabilidade
econômica de projetos e investimentos. Pesquisa de mercado. A
análise da ênfase à parte prática, com estudos de caso. Construção
do problema da pesquisa, hipóteses, coleta, análise e interpretação
dos dados. 

Teoria
Macroeconômica
II

68 Semestral 3º ano 1º
semestre

Modelos de demanda agregada com o setor externo, principalmente o
modelo IS-LM-BP da síntese neoclássica; e os efeitos das políticas
econômicas e dos choques exógenos da demanda agregada; teoria
monetarista, os modelos novos clássicos, novos Keynesianos e ciclos
reais de negócios, detalhamento microeconômicos do consumo e
investimento. 

Teoria
Microeconômica
III

68 Semestral 3º ano 1º
semestre

Economia da Informação. Externalidades e Bens Públicos. Equilíbrio
geral. 

Desenvolvimento
Econômico

68 Semestral 3º ano 2º
semestre

Aspectos conceituais de desenvolvimento e crescimento econômico.
As principais teorias do crescimento e do ciclo econômico. Aspectos
estruturais do desenvolvimento econômico. Os mecanismos e
estratégias de desenvolvimento econômico. A natureza do
subdesenvolvimento. Tendências da teoria do desenvolvimento
econômico. Desenvolvimento e meio ambiente. Questões de gênero e
etnias no processo de desenvolvimento econômico. 

Econometria I 68 Semestral 3º ano 2º
semestre

Aplicação de técnicas de estimação de parâmetros de funções da
Teoria Econômica. Estimação por ponto e intervalo. Testes de
hipóteses. Pressupostos do Modelo Clássico de Regressão Linear.
Modelos de regressão linear múltipla. Violação dos pressupostos
básicos do Modelo Clássico de Regressão Linear. 
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Economia
Brasileira I

68 Semestral 3º ano 2º
semestre

A economia Brasileira a partir do processo de industrialização até o
início do processo de abertura Econômica dos anos 1990. Trata de
temas como a substituição de importações, o desenvolvimento
econômico das regiões brasileiras, a modernização conservadora, a
transformações na economia rural, o “milagre” econômico brasileiro, a
crise da dívida, o período inflacionário e as políticas de combate à
inflação. 

Economia
Monetária

68 Semestral 3º ano 2º
semestre

As origens e as funções da moeda. As teorias de oferta e demanda
por moeda. A política monetária: concepções e instrumentos. O
sistema monetário brasileiro e internacional. Inflação e moeda. As
moedas virtuais e moedas locais. Introdução ao mercado de capitais. 

Economia do
Setor Público

68 Semestral 3º ano 2º
semestre

A ação intervencionista e/ou reguladora do Estado na economia. O
financiamento dos gastos públicos. A política fiscal, formas de
planejamento e a estrutura do orçamento público. A organização
político-administrativa do poder público brasileiro. 

Monografia 232 Anual 4º ano Trabalho Científico, resultado de investigação científica, tratando de
temas concretos referentes à Economia, não só no âmbito nacional ou
internacional, como também no âmbito regional ou local ou teórico. 

Econometria II 68 Semestral 4º ano 1º
semestre

Aplicação de técnicas de modelagem econométrica. Estimação de
modelos multiequacionais. Utilização de variáveis qualitativas. Dados
em painel. Econometria de Séries Temporais. 

Economia
Brasileira II

68 Semestral 4º ano 1º
semestre

A economia Brasileira a partir da redemocratização (1984) e a
abertura econômica (1990) até o presente momento. A estabilização
do processo inflacionário, a abertura econômica, a integração ao
mercado financeiro internacional, o ciclo das commodities (2003 a
2014) e o processo de desindustrialização. O crescimento do mercado
interno e o papel do estado. Entraves ao crescimento e
desenvolvimento econômico. Tendências da economia Brasileira. 

Economia
Internacional

68 Semestral 4º ano 1º
semestre

Macroeconomia aberta. Mercado cambial e as variações na taxa de
câmbio. Balanço de pagamentos: estrutura, comportamento e
ajustamento; regionalização e globalização. Teorias do comércio
internacional; Barreiras ao livre comércio e protecionismo; os
principais organismos internacionais do sistema de comércio
internacional e do sistema financeiro internacional. 

Optativa 68 Semestral 4º ano 1º
semestre

...


