
Curso de Gestão Pública para Desenvolvimento Social e Econômico da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro / Plano de Ensino 

1 

  
 

PLANO DE ENSINO – 2022.1 
 

1) IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA 

Disciplina  Macroeconomia para a Gestão Pública 

Código  PRU122 (antiga IEE110) 

Turma  

Carga horária total 60 h 

Semestre letivo 2022-1 

Horário dos encontros virtuais Terças e quintas-feiras das 15:30 às 17:10 

Ferramentas Virtuais https://classroom.google.com/c/MTQwODg5NjM2ODc0?cjc=anhwgo6 

Professor Daniel Negreiros Conceição 

 

2) EMENTA 

Introdução: escopo e método da macroeconomia; Noções básicas sobre os agregados macroeconômicos: 
conceito de moeda e agregados monetários, noções de contabilidade social; conceitos e medidas de inflação e 
de emprego; Introdução à determinação do produto numa economia fechada: produto de equilíbrio e o 
multiplicador; o setor governamental, déficit do governo e política fiscal; política monetária, taxas de juros e a 
determinação do produto; Introdução à determinação do produto numa economia aberta: noções sobre taxa 
de câmbio e regimes cambiais; demanda agregada e determinação do produto numa economia aberta; noções 
de política econômica numa economia aberta. 

 

3) OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

O curso de macroeconomia tem por objetivo apresentar ao aluno os principais conceitos da macroeconomia e 
os argumentos das diferentes escolas do pensamento macroeconômico. Ao final do curso, o aluno deverá 
dominar os argumentos básicos de cada escola de pensamento macroeconômico sobre como funcionam 
economias capitalistas e suas conclusões sobre a existência ou não de propriedades autorreguladoras em 
economias capitalistas, bem como sobre a necessidade ou não de intervenções do Estado na economia. 

 

4) ORIENTAÇÕES GERAIS 

1. Espera-se dos estudantes que leiam este material e que estejam cientes das políticas de avaliação, 
remarcação de provas, etc. aqui descritas.  
2. A presença em sala é obrigatória e influencia a nota do aluno referente à sua participação (vide o 
Experimento Knapp abaixo). Alunos ausentes em mais de 75% das aulas ministradas estarão automaticamente 
reprovados. Em caso de ausência, é responsabilidade do aluno estudar o conteúdo da aula perdida e se manter 
informado sobre trabalhos e avaliações. O salário referente a uma ou mais aulas perdidas será pago apenas 
caso haja apresentação de atestados médicos ou outras documentações que justifiquem a falta.  
3. Avaliações de segunda chamada serão permitidas apenas em casos extraordinários avaliados 
individualmente pelo professor. Caso o aluno saiba que não estará presente no dia de alguma avaliação 
presencial, deverá informar este fato ao professor. Provas de segunda chamada serão oferecidas apenas em 
casos de falta por motivo comprovado de força maior.  
4. O estudante deve conhecer o que configura plágio e desonestidade acadêmica. Quando houver dúvidas 
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sobre como citar propriamente trabalhos alheios, cabe ao estudante procurar a orientação do professor. O 
estudante deve também conhecer as regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) em 
http://www.abnt.org.br/. 
5. Para consulta durante a prova o aluno poderá utilizar uma folha inteira de papel A4 com anotações. Ao final 
de cada prova o aluno entregará a folha com as suas anotações juntamente com a prova. As provas podem 
conter questões de múltipla escolha, verdadeiro ou falso, análise e elaboração de gráficos e diagramas, 
problemas matemáticos e questões discursivas. 
7. O aluno que tiver obtido no mínimo 60% de aproveitamento até o dia da prova final poderá escolher não 
realizar a prova final e ter como nota final das avaliações o aproveitamento médio nas duas primeiras provas. 
Na prova final será tratado todo o conteúdo do curso.  
8. Versões gravadas das aulas estarão disponíveis aos alunos do curso pelo Google Classroom: 
https://classroom.google.com/c/MTQwODg5NjM2ODc0?cjc=anhwgo6 .  
9. O aluno que obtiver no mínimo 50% de aproveitamento (nota final igual ou maior do que 50,0) será 
considerado aprovado na disciplina.  

 

5) O EXERCÍCIO KNAPP: SIMULANDO UMA ECONOMIA MONETÁRIA NA SALA DE AULA 

      A aprovação e a nota de cada cidadão/aluno dependem do pagamento de um imposto denominado em 
Knapps (Kp$) ao Imperador de Knappstão (o professor) em 26/07/2018. 
      Para evitar a reprovação por faltas cada cidadão deverá realizar o pagamento de Kp$210,00 em 04/07/2018. 
Além disso, cada cidadão/aluno terá a oportunidade de “comprar” do governo a sua nota de participação 
parcial ou integral, sendo o preço da nota de participação integral igual a Kp$280,00.  
     O imposto e o preço da nota de participação integral não serão aumentados, mas poderão ser reduzidos 
pelas autoridades econômicas de Knappstão caso considerem necessário. 
     O aluno receberá como salário pela participação de cada aula Kp$10,00 distribuídos ao final de cada aula ou 
depositados na sua conta bancária. Além disso, o aluno pagará uma multa de Kp$5,00 quando chegar atrasado 
ou quando sair antes do término da aula. Logo, é possível ter uma renda semestral máxima de Kp$280,00 
provenientes do recebimento de salários. O aluno poderá também obter Knapps através da venda de 
mercadorias para outros alunos. Por exemplo, no passado alunos venderam caronas, anotações de aula, 
chocolates, etc. 
       Importante: Todas as transações que não envolverem o governo devem ser informadas ao governante para 
que não haja discrepância entre as informações obtidas pela Receita Federal a partir das listas de presença e os 
gastos em Knapp de cada aluno realizados durante o período. Caso o governo verifique alguma discrepância 
inexplicável entre a riqueza em Knapp de um estudante e os dados fornecidos à Receita Federal de Knappstão, 
o aluno será punido com a perda integral de sua nota de participação. 

 

5) CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A nota final do aluno será calculada com base na sua participação e nas notas obtidas em duas avaliações:  

Participação (Pagamento de “imposto”): 10%  

Prova #1: 27%  

Prova #2: 27% 

Prova final: 36% 

Presença mínima para aprovação: presença em 75% das aulas dadas. 

O aluno que tiver obtido no mínimo 60% de aproveitamento até o dia da prova final poderá escolher não 
realizar a prova final e ter como nota final das avaliações o aproveitamento médio nas duas primeiras provas. 
Na prova final será tratado todo o conteúdo do curso.  

O aluno que obtiver no mínimo 50% de aproveitamento (nota final igual ou maior do que 50,0) será 
considerado aprovado na disciplina. 

7) BIBLIOGRAFIA  
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Livro-texto (obrigatório): 

FROYEN, R. T. Macroeconomia (qualquer edição brasileira ou a partir da 5ª edição americana). 

 

 

 

Leitura complementar: 

KEYNES, J. M. The general theory of employment, interest and money. 1936. 

 
 

5) RECURSOS NA REDE 

Em português: 

• Brasil Debate (www.brasildebate.com.br) 

• Jornal Valor Econômico (www.valor.com.br) 

• Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento (www.iffdbrasil.org) 

• Rede MMT Brasil (www.mmtbrasil.com) 

• Blog do IBRE (www.blogdoibre.fgv.br) 

Em inglês: 

• New Economic Perspectives (http://neweconomicperspectives.org/) 

• National Bureau of Economic Research (https://www.nber.org/) 

 

 

http://www.brasildebate.com.br/
http://www.valor.com.br/
http://www.iffdbrasil.org/
http://www.mmtbrasil.com/
http://www.blogdoibre.fgv.br/
http://neweconomicperspectives.org/
https://www.nber.org/
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MACROECONOMIA - GPDES - 2021.2 

Programa - 1o semestre de 2022 - terças e quintas, de 15:30 às 17:10 

    Tópico Leitura (Capítulos no livro-texto) 

Semana 1 
12/abr 

Jogo do Knapp: a economia monetária da sala de aula                                                                             
O que é Macroeconomia? 

Programa da Disciplina e Capítulo 1 
14/abr 

Semana 2 
19/abr O que é Macroeconomia?  Capítulo 1 

21/abr Feriado Feriado - Tiradentes 

Semana 3 
26/abr 

Mensuração das Variáveis Macroeconômicas Capítulo 2 
28/abr 

Semana 4 
03/mai 

Economia Neoclássica (1): Produto Agregado e Emprego Capítulo 3 
05/mai 

Semana 5 
10/mai 

Economia Neoclássica (2): Moeda, Preços e Juros            Parte 
1: TQM 

Capítulo 4 
12/mai 

Semana 6 
17/mai 

Economia Neoclássica (2): Moeda, Preços e Juros            Parte 
2: Mercado de Fundos Emprestáveis 

Capítulo 4 
19/mai 

Semana 7 
24/mai 

O Sistema Keynesiano (1): O Papel da Demanda Agregada Capítulo 5 
26/mai 

Semana 8 
31/mai 

O Sistema Keynesiano (2): Moeda, Juro e Renda Capítulo 6 
02/jun 

Semana 9 
07/jun Aula de Revisão Capítulos 1 a 6 

09/jun Primeira Avaliação Primeira Avaliação 

Semana 10 
14/jun 

A Síntese Neoclássica: IS-LM e Políticas Econômicas              
(Parte 1: A curva IS) 

Capítulos 6 (6.2) e 7 

16/jun Feriado Corpus Christi 

Semana 11 
21/jun 

A Síntese Neoclássica: IS-LM e Políticas Econômicas              
(Parte 2: A curva LM) 

Capítulos 6 (6.2) e 7 
23/jun 

Semana 12 
28/jun 

Teoria Monetária Moderna (MMT): Economias Monetárias e a 
indissociabilidade entre política fiscal e monetária 

https://mmtbrasil.com/mmt-guia-para-
iniciantes/ 30/jun 

Semana 13 
05/jul 

O Sistema Monetário Internacional e o Mercado Cambial Capítulo 20 
07/jul 

Semana 14 
12/jul 

Políticas Fiscal e Monetária em uma Economia Aberta             
O modelo IS-LM-BP (Parte 1) 

Capítulo 21 
14/jul 

Semana 15 
19/jul 

Políticas Fiscal e Monetária em uma Economia Aberta             
O modelo IS-LM-BP (Parte 2) 

Capítulo 21 

21/jul Segunda Avaliação Segunda Avaliação 

Semana 16 
26/jul 

Para conhecer: Monetarismo, Novos Clássicos, Ciclos 

Econômicos Reais e Novos Keynesianos 
Capítulos 9, 11, 12 e 11 28/jul 

Semana 17 
02/ago 

04/ago Prova Final Prova Final 

 

https://mmtbrasil.com/mmt-guia-para-iniciantes/
https://mmtbrasil.com/mmt-guia-para-iniciantes/

