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Ficha 2  
 

 

Disciplina: Introdução à Economia (Turmas N e P – Noturno) Código: SE500 

Natureza:  
(X) Obrigatória  (   ) Optativa 

( ) Semestral      (X) Anual  Pré-requisito: 
Nº total 
vagas: 150 

CH Total: 120 

CH semanal: 4 

 

Padrão (PD): 

120 
Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 

Orientada (OR):  

0 

Prática Específica 

(PE): 0 

Estágio de 

Formação 

Pedagógica (EFP): 
 

EMENTA (Unidade Didática)  
 

 Capitalismo: conteúdo teórico e os processos históricos 

 Funcionamento da economia capitalista: seus mecanismos 

 Desenvolvimento do capitalismo no Brasil 

 A Ciência Econômica 
 

Justificativa para a oferta a distância 
 
A disciplina obrigatória Introdução à Economia é teórica e aplicada, cujo objetivo geral é apresentar conceitos básicos, 
teorias e instrumentos utilizados na Análise Econômica. 
Esta disciplina é pré-requisito básico para a continuidade do curso, portanto, a sua oferta a distância é uma forma de 
oferecer aos estudantes da Universidade Federal do Paraná a oportunidade de continuidade do curso neste momento de 
suspensão das atividades presenciais. 
 

Objetivos (Geral e Específicos) 
 

OBJETIVO GERAL 
 
Apresentar, em formato introdutório, conceitos, teorias, modelos e instrumentos utilizados na análise econômica. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Estimular o interesse do estudante pelo estudo econômico; 

• Refletir sobre a importância do estudo econômico para a sociedade; 

• Apresentar a organização geral da Ciência Econômica; 

• Apresentar os fundamentos do estudo microeconômico; 

• Apresentar os fundamentos do estudo macroeconômico; 

• Proporcionar um espaço para reflexão sobre o estudo econômico no século XXI. 

 
 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 
Data de Início: 21/09/2021 
Data de Término: 28/04/2022                   

 
Semana Data Horas/Aula Atividade Material didático (bibliográfico) 

1 21/set 2 

Assistir vídeo com informações para 
ambientação dos estudantes com a 
Plataforma de Aprendizagem utilizada 
(Edmodo). 
Assistir vídeo com apresentação do 
plano de ensino da disciplina. 
Fazer uma postagem no Edmodo se 
apresentando para os demais 
estudantes. Responder a seguinte 
questão: por que você decidiu estudar 
Economia? (máximo 10 linhas). 

Tutorial da Plataforma Edmodo 
Apresentação do Plano de Ensino da Disciplina 
Vídeos gravados pelo professor: i) apresentação das 
informações gerais e do plano de ensino; ii) ambientação 
do Edmodo. 
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Assistir vídeo – o que é Economia?: 
https://youtu.be/kxOvtIpnqA4  
Assistir vídeo – Problemas Econômicos: 
https://youtu.be/MM3VpI7s2js 
Ler os seguintes textos: 
Material de apoio da disciplina (arquivo 
ppt). 
Pinto, H. E. M. Vale a pena estudar 
economia. 
Oliveira, M. E. Aos que desejam 
estudar economia. 
Rodrigues, L. F. Fundamentos de 
economia. UFMT, Cuiabá-MT, 2012: 
Aula 1 – A Economia e os problemas de 
natureza econômica. 

Material de apoio da disciplina (arquivo ppt) 
Rodrigues, L. F. Fundamentos de economia. UFMT, 
Cuiabá-MT, 2012: Aula 1 – A Economia e os problemas 
de natureza econômica. 
Pinto, H. E. M. Vale a pena estudar economia. Artigo de 
Opinião, Gazeta do Povo, 03/08/2007.  
Oliveira, M. E. Aos que desejam estudar economia. Dom 
total, 20/02/2014. 
Strelow, D. R.; Torre, J. A. P. G. de La.; Lasta, T. T. 
Economía. Uniasselvi, 2017: Unidade 1, Tópico 1 – 
Introdução à economia. 

2 

28/set 2 

Assistir vídeo “Lexicomanía: Ortodoxo - 
Heterodoxo - Significado - Definición de 
Ortodoxo y Heterodoxo”: 
https://youtu.be/MlbECDRUYCo  
Assistir vídeo “Macroeconomia X 
Microeconomia”: 
https://youtu.be/H9z5nEeeimc  
Ler os seguintes textos: 
Material de apoio da disciplina (arquivo 
ppt) 
Strelow, D. R.; Torre, J. A. P. G. de La.; 
Lasta, T. T. Economía. Unidade 1, 
Tópico 1, Seção 6 – A divisão do 
estudo da economia. 
Codato, A.; Cavalieri, M. Sobre o 
conceito de “ortodoxia” em Economia. 
Oreiro; Gala. O núcleo duro da 
divergência entre ortodoxos e 
heterodoxos na economia 
Mascarenhas, P. Crise incentiva 
mudanças no ensino de economia em 
universidades. 

Material de apoio da disciplina (arquivo ppt) 
Strelow, D. R.; Torre, J. A. P. G. de La.; Lasta, T. T. 
Economía. Uniasselvi, 2017: Unidade 1, Tópico 1, Seção 
6 – A divisão do estudo da economia 
Codato, A.; Cavalieri, M. Sobre o conceito de “ortodoxia” 
em Economia. In: Codato, A.; Cavalieri, M. Diretores do 
Banco Central do Brasil nos governos Cardoso, Lula e 
Dilma: uma radiografia dos seus backgrounds 
educacionais. Newsletter, Observatório de elites políticas 
e sociais do Brasil. NUSP/UFPR, v.2, nº5, 2015, pp. 1-17. 
Oreiro; Gala. O núcleo duro da divergência entre 
ortodoxos e heterodoxos na economia 
Inman, P. Acadêmicos apoiam alunos em protestos contra 
o ensino de economia. 
Mascarenhas, P. Crise incentiva mudanças no ensino de 
economia em universidades. 

30/set 2 

Assistir vídeo “Sistemas econômicos”: 
https://youtu.be/IQZJJkTPtTU 
Assistir vídeo “Fluxo circular de renda”: 
https://youtu.be/glSmM4dqhK0  
Assistir vídeo “Sistemas econômicos 
ECONOMIA 5.1”: 
https://youtu.be/6bCSbf7onNQ  
Vídeos complementares (opcionais): 
Vídeo “Introdução, Aplicações e 
limitações da Termodinâmica”: 
https://youtu.be/K2-fo5gqHNE 
Vídeo “Sistemas Termodinâmicos”: 
https://youtu.be/BEWer66NS3Q 
Vídeo “Sistemas políticos”: 
https://youtu.be/MFk-GNTOgtM  
Ler os seguintes textos: 
Material de apoio da disciplina (arquivo 
ppt) 
Strelow, D. R.; Torre, J. A. P. G. de La.; 
Lasta, T. T. Economia. Unidade 1, 
Tópico 2 – Sistemas econômicos 
Mueller, C. C. Capítulo 3, seção 1 
(noção de teoria de sistemas) (p. 46-49) 
Mueller, C. C. Capítulo 3, seção 2 
exemplo de um sistema aberto – o 
ecossistema, subseção 2.1 um esboço 
do funcionamento de um ecossistema 
(p. 49-52). 
Cavalcanti, C. Concepções da 
economia ecológica: suas relações com 
a economia dominante e a economia 
ambiental. 

Material de apoio da disciplina (arquivo ppt) 
Strelow, D. R.; Torre, J. A. P. G. de La.; Lasta, T. T. 
Economia. Uniasselvi, 2017: Unidade 1, Tópico 2 – 
Sistemas econômicos 
Mueller, C. C. Os economistas e as relações entre o 
sistema econômico e o meio ambiente. NEPAMA, 
Departamento de Economia, Universidade de Brasília 
(UNB), abril de 2004: Capítulo 3, seção 1 (noção de teoria 
de sistemas) (p. 46-49), seção 2 exemplo de um sistema 
aberto – o ecossistema, subseção 2.1 um esboço do 
funcionamento de um ecossistema (p. 49-52). 
Cavalcanti, C. Concepções da economia ecológica: suas 
relações com a economia dominante e a economia 
ambiental. Estudos Avançados, v. 24, nº 68, 2010. 
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05/out 2 

Assistir vídeo “O que é Ciência”: 
https://youtu.be/QA0PD7eu4yE 
Assistir vídeo “Método científico”: 
https://youtu.be/eRDBggKy0js 
Assistir vídeo “Dedução e Indução”: 
https://youtu.be/L7EI7g_yiaw 
Assistir vídeo “Economia positiva e 
normativa”: 
https://youtu.be/T0H6fHYA8IM 
Assistir vídeo “Curva de possibilidade 
de produção – parte 1”: 
https://youtu.be/mi3U9dWa5tQ 
Assistir vídeo “Curva de possibilidade 
de produção – parte 2”: 
https://youtu.be/aUIOB4ootlE 
Vídeos complementares (opcionais): 
Vídeo opcional “Os impactos da ciência 
na sociedade”: 
https://youtu.be/DQgZ8x3PxHA 
Ler os seguintes textos: 
Material de apoio da disciplina (arquivo 
ppt) 
Mekitarian, E. A metodologia da ciência 
econômica. 
Strelow, D. R.; Torre, J. A. P. G. de La.; 
Lasta, T. T. Economía. Unidade 1, 
Tópico 3 – Curvas de possibilidades de 
produção 

Material de apoio da disciplina (arquivo ppt) 
Mekitarian, E. A metodologia da ciência econômica. 
Pensamento & Realidade, v. 4, 1999. 
Strelow, D. R.; Torre, J. A. P. G. de La.; Lasta, T. T. 
Economía. Uniasselvi, 2017: Unidade 1, Tópico 3 – 
Curvas de possibilidades de produção. 

07/out 2 

Assistir vídeo “A profissão do 
economista”: 
https://youtu.be/u5Mz6bn0xbM 
Assistir vídeo “Entenda da profissão de 
um economista”: 
https://youtu.be/3Y0cuhSjJj8 
Visitar a página do Corecon-Pr 
(www.coreconpr.gov.br)  
Fazer uma postagem no Edmodo: 
indique qual campo de atuação do 
economista você tem interesse. Por que 
você tem interesse no campo de 
atuação indicado? 

Material de apoio da disciplina (arquivo ppt) 
Fonseca Neto, F. de A. O mercado de trabalho do 
economista. Cofecon, 2012. 
Soares, M. Economistas se formam divididos entre 
mercado de trabalho e docência. FEAC, 2013. 
Macedo, R. O economista no mercado de trabalho 
brasileiro: implicações educacionais e para as entidades 
de classe. Revista de Conjuntura, ano XIV, nº 56, 
maio/ago. 2015. 

12/out  Feriado     

4 14/out 2 

Assistir vídeo “Os 10 princípios de 
economia”: 
https://youtu.be/wEDBwvhNTCo 
Vídeos complementares (opcionais): 
Assistir vídeo “Os 10 princípios da 
economia parte 1”: 
https://youtu.be/aRWppZH6Md8 
Assistir vídeo “Os 10 princípios da 
economia parte 2”: https://youtu.be/-
_R6wolDbC8 
Assistir vídeo “Os 10 princípios da 
economia parte 3”: 
https://youtu.be/gDBAFe3-kBU  
Assistir vídeo “Os 10 princípios da 
economia parte 4”: 
https://youtu.be/t3tj644-t9A 
Ler o seguinte texto: 
Material de apoio da disciplina (arquivo 
ppt) 
Mankiw (2020), Capítulo 1 – Dez 
princípios de economia 

Material de apoio da disciplina (arquivo ppt) (disponível no 
Edmodo) 
Mankiw, G. N. Capítulo 1 – Dez princípios de economia. 
In: Mankiw, G. N. Introdução à Economia, Tradução da 8ª 
edição norte-americana, Cengage: São Paulo, 2020. 
Disponível em: https://minhabiblioteca.ufpr.br/mb-login/ 

5 19/out 2 
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Assistir o vídeo “Quer compreender a 
evolução do pensamento econômico”: 
https://youtu.be/E2mPfNgkGVQ  
Assistir o vídeo “Mercantilismo”: 
https://youtu.be/NRYtjAiM2uY 
Assistir o vídeo “Escola Fisiocrata”: 
https://youtu.be/90e13sfUAEY  
Assistir o vídeo “Clássica”: 
https://youtu.be/M4WcIHvtWPY  
Assistir o vídeo “A escola marxista”: 
https://youtu.be/zTYd7SdDDgg  
Assistir o vídeo “Neoclassicismo”: 
https://youtu.be/f0XuUj7Furs  
Assistir o vídeo “Keynesianismo”: 
https://youtu.be/U9Fk6yjCSO0  
Assistir o vídeo “Novo-clássico”: 
https://youtu.be/xzlQS0-7JEo 
Ler os seguintes textos: 
Material de apoio da disciplina (arquivo 
ppt) (disponível no Edmodo) 
Angeli, E. A importância da História do 
Pensamento Econômico e do 
pluralismo metodológico em economia 
com base na perspectiva da Escola 
Austríaca. Nova Economia, v. 24, nº 1, 
Belo Horizonte, jan./abr. 2014. Leia 
apenas a Introdução e a Seção 2. 
Pinho, D. B. Capítulo 2: de Smith a 
Marx: a economia política e a marxista. 
In: PINHO, D.B.; VASCONCELLOS, 
M.A.S. (org.). Manual de Economia – 
equipe de professores da USP. 7ª 
edição, Saraiva: São Paulo, 2017. 
Disponível em: 
https://minhabiblioteca.ufpr.br/mb-login/ 
Pinho, D. B. Capítulo 3: aspectos da 
evolução da ciência econômica: do 
início do século XXI às raízes do 
pensamento econômico. In: PINHO, 
D.B.; VASCONCELLOS, M.A.S. (org.). 
Manual de Economia – equipe de 
professores da USP. 7ª edição, Saraiva: 
São Paulo, 2017. Disponível em: 
https://minhabiblioteca.ufpr.br/mb-login/ 

Material de apoio da disciplina (arquivo ppt) (disponível no 
Edmodo) 
Angeli, E. A importância da História do Pensamento 
Econômico e do pluralismo metodológico em economia 
com base na perspectiva da Escola Austríaca. Nova 
Economia, v. 24, nº 1, Belo Horizonte, jan./abr. 2014. Leia 
apenas a Introdução e a Seção 2. 
Pinho, D. B. Capítulo 2: de Smith a Marx: a economia 
política e a marxista. In: PINHO, D.B.; VASCONCELLOS, 
M.A.S. (org.). Manual de Economia – equipe de 
professores da USP. 7ª edição, Saraiva: São Paulo, 2017. 
Disponível em: https://minhabiblioteca.ufpr.br/mb-login/ 
Pinho, D. B. Capítulo 3: aspectos da evolução da ciência 
econômica: do início do século XXI às raízes do 
pensamento econômico. In: PINHO, D.B.; 
VASCONCELLOS, M.A.S. (org.). Manual de Economia – 
equipe de professores da USP. 7ª edição, Saraiva: São 
Paulo, 2017. Disponível em: 
https://minhabiblioteca.ufpr.br/mb-login/ 

6 

26/out 2 

  6  Atividade complementar via Edmodo Material da aula 2 a 10. 

28/out 2 1ª avaliação parcial Conteúdo das aulas 2 a 10.  

7 

02/nov  Feriado     

04/nov 2 

Assistir vídeo “Mercados e Competição 
– Lei da Oferta e Lei da Demanda”: 
https://youtu.be/DImfF962h5M 
Assistir vídeo “Fatores que influenciam 
no gráfico de demanda – parte 1”: 
https://youtu.be/z4qgTQ1IYyM 
Assistir vídeo “Fatores que influenciam 
no gráfico de demanda – parte 2”: 
https://youtu.be/2pSN_GYrDaY 
Assistir vídeo “Fatores que influenciam 
no gráfico de demanda – parte 3”: 
https://youtu.be/4_yJF77cW9E 
Assistir vídeo “Fatores que influenciam 
no gráfico de demanda – parte 4”: 
https://youtu.be/XFciCeM_ZAs 
Assistir vídeo “Fatores que influenciam 
no gráfico de oferta”: 
https://youtu.be/ACWjX4clGHU 
Assistir vídeo “Equilíbrio de Mercado – 

Material de apoio da disciplina (arquivo ppt) (disponível no 
Edmodo) 
Mankiw, G. N. Capítulo 4 – As forças de mercado da 
oferta e da demanda. In: Mankiw, G. N. Introdução à 
Economia, Tradução da 8ª edição norte-americana, 
Cengage: São Paulo, 2020. Disponível em: 
https://minhabiblioteca.ufpr.br/mb-login/ 
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09/nov 2 

oferta e demanda”: 
https://youtu.be/ph5Ra4vd0SE 
Vídeos complementares (opcionais): 
Assistir vídeo “Economia animada – 
Aula 4 – Macro ou Micro?”: 
https://youtu.be/y4rJoH9dmfI  
Assistir vídeo “Economia animada – 
Aula 3 – O que são recursos?”: 
https://youtu.be/bsHYeCPF0SU 
Assistir vídeo “Economia animada – 
Aula 6 – O que é um gráfico? Parte 1”: 
https://youtu.be/3fClHmUuzoE 
Assistir vídeo “Economia animada – 
Aula 7 – O que é um gráfico? Parte 2”: 
https://youtu.be/4unG3fMjKBg 
Assistir vídeo “Externalidades 
negativas”: https://youtu.be/M-
5s8fnyO9U  
Assistir vídeo “Externalidades 
positivas”: 
https://youtu.be/K89Mixvw5Ks  
Assistir vídeo “Tragédia dos comuns”: 
https://youtu.be/bT5E62UKhhc  
Ler o seguinte texto: 
Material de apoio da disciplina (arquivo 
ppt) 
Mankiw, G. N. Capítulo 4 – As forças de 
mercado da oferta e da demanda. 

11/nov 2 

9 16/nov 2 

Assistir vídeo “Elasticidade – Preço da 
demanda Parte 1”: 
https://youtu.be/QAD4e2CBjK4 
Assistir vídeo “Elasticidade – Preço da 
oferta Parte 2”: 
https://youtu.be/F_uFOJ-J5jc 
Assistir vídeo “Elasticidade – Cruzada 
da demanda Parte 3”: 
https://youtu.be/CVUJcD4xF_Y  
Assistir vídeo “Elasticidade – Renda da 
demanda Parte 4”: 
https://youtu.be/RmMWZKjPMto  
Assistir vídeo “Elasticidade – Preço da 
demanda e a receita total Parte 5”: 
https://youtu.be/45ZEQpjVRso 
Assistir vídeo “Elasticidade – Preço da 
demanda em curva linear Parte 6”: 
https://youtu.be/kEEBUZVhTU0  
Ler o seguinte texto: 
Material de apoio da disciplina (arquivo 
ppt) 
Mankiw, G. N. Capítulo 5 – Elasticidade 
e sua aplicação. 

Material de apoio da disciplina (arquivo ppt) (disponível no 
Edmodo) 
Mankiw, G. N. Capítulo 5 – Elasticidade e sua aplicação. 
In: Mankiw, G. N. Introdução à Economia, Tradução da 8ª 
edição norte-americana, Cengage: São Paulo, 2020. 
Disponível em: https://minhabiblioteca.ufpr.br/mb-login/ 
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Assistir vídeo “Teoria do Consumidor”: 
https://youtu.be/F6LdlHHZnqY 
Vídeos complementares (opcionais): 
Assistir vídeo “Axiomas da escolha 
racional – completude”: 
https://youtu.be/6ew-ZTWhNwo 
Assistir vídeo “Axiomas da escolha 
racional – transitividade”: 
https://youtu.be/Fd71S9k_Fas 
Assistir vídeo “Axiomas da escolha 
racional – não saciedade”: 
https://youtu.be/dZDSmAyB7oU 
Assistir vídeo “Função de utilidade”: 
https://youtu.be/fau4ofQy_88 
Assistir vídeo “Curvas de indiferença”: 
https://youtu.be/OCEBULv8T78 
Assistir vídeo “Utilidade marginal”: 
https://youtu.be/jnjG4tBnJ3s 
Assistir vídeo “Utilidade total e 
marginal”: https://youtu.be/TV_6tl64Kkw  
Assistir vídeo “Taxa marginal de 
substituição (TMS)”: https://youtu.be/-
_QlermWFUs 
Assistir vídeo “Função Cobb-Douglas – 
a função de utilidade mais importante”: 
https://youtu.be/Cp3I1Hy3EVc 
Assistir vídeo “Função substitutos 
perfeitos”: https://youtu.be/_1xH5F-
ymKk 
Assistir vídeo “Função complementares 
perfeitos”: 
https://youtu.be/uc_1ZzvPw8s  
Ler o seguinte texto: 
Material de apoio da disciplina (arquivo 
ppt) 
Mankiw (2020), Capítulo 21 – A teoria 
da escolha do consumidor 

Material de apoio da disciplina (arquivo ppt) (disponível no 
Edmodo) 
Mankiw, G. N. Capítulo 21 – A teoria da escolha do 
consumidor. In: Mankiw, G. N. Introdução à Economia, 
Tradução da 8ª edição norte-americana, Cengage: São 
Paulo, 2020. Disponível em: 
https://minhabiblioteca.ufpr.br/mb-login/ 

10 
23/nov SIEPE     

25/nov SIEPE     
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30/nov 2 

Assistir vídeo “Teoria do Consumidor”: 
https://youtu.be/F6LdlHHZnqY 
Vídeos complementares (opcionais): 
Assistir vídeo “Axiomas da escolha 
racional – completude”: 
https://youtu.be/6ew-ZTWhNwo 
Assistir vídeo “Axiomas da escolha 
racional – transitividade”: 
https://youtu.be/Fd71S9k_Fas 
Assistir vídeo “Axiomas da escolha 
racional – não saciedade”: 
https://youtu.be/dZDSmAyB7oU 
Assistir vídeo “Função de utilidade”: 
https://youtu.be/fau4ofQy_88 
Assistir vídeo “Curvas de indiferença”: 
https://youtu.be/OCEBULv8T78 
Assistir vídeo “Utilidade marginal”: 
https://youtu.be/jnjG4tBnJ3s 
Assistir vídeo “Utilidade total e 
marginal”: https://youtu.be/TV_6tl64Kkw  
Assistir vídeo “Taxa marginal de 
substituição (TMS)”: https://youtu.be/-
_QlermWFUs 
Assistir vídeo “Função Cobb-Douglas – 
a função de utilidade mais importante”: 
https://youtu.be/Cp3I1Hy3EVc 
Assistir vídeo “Função substitutos 
perfeitos”: https://youtu.be/_1xH5F-
ymKk 
Assistir vídeo “Função complementares 
perfeitos”: 
https://youtu.be/uc_1ZzvPw8s  
Ler o seguinte texto: 
Material de apoio da disciplina (arquivo 
ppt) 
Mankiw (2020), Capítulo 21 – A teoria 
da escolha do consumidor 

Material de apoio da disciplina (arquivo ppt) (disponível no 
Edmodo) 
Mankiw, G. N. Capítulo 21 – A teoria da escolha do 
consumidor. In: Mankiw, G. N. Introdução à Economia, 
Tradução da 8ª edição norte-americana, Cengage: São 
Paulo, 2020. Disponível em: 
https://minhabiblioteca.ufpr.br/mb-login/ 

02/dez 2 

Assistir vídeo “Teoria da firma”: 
https://youtu.be/g1HV3tPzaZg  
Assistir vídeo “Teoria dos mercados”: 
https://youtu.be/uJJgkOoSSyA  
Assistir vídeo “Teoria dos jogos 
econômicos”: 
https://youtu.be/I6s8IlHQjPk  
Assistir vídeo “Dilema dos prisioneiros e 
equilíbrio de Nash”: 
https://youtu.be/dO9bhdgPS-Y  
Assistir vídeo “O dilema do prisioneiro”: 
https://youtu.be/4ByCjdOJwvw 
Assistir vídeo “Introdução a teoria dos 
jogos”: https://youtu.be/zMtIXY8JjFQ  
Assistir vídeo “Teoria dos jogos 2 – 
representação extensiva”: 
https://youtu.be/uhkUmvQNiuk  
Ler o seguinte texto: 
Material de apoio da disciplina (arquivo 
ppt) 
Mankiw, G. N. (2020): 
Capítulo 13 – Os custos de produção. 
Capítulo 14: Empresas em mercados 

Material de apoio da disciplina (arquivo ppt) (disponível no 
Edmodo) 
Mankiw, G. N. (2020): 
Capítulo 13 – Os custos de produção. 
Capítulo 14: Empresas em mercados competitivos 
Capítulo 15: Monopólio 
Capítulo 16: Competição monopolística 
Capítulo 17: Oligopólio 
In: Mankiw, G. N. Introdução à Economia, Tradução da 8ª 
edição norte-americana, Cengage: São Paulo, 2020.  
Disponível em: https://minhabiblioteca.ufpr.br/mb-login/ 

12 07/dez 2 



  

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Sociais Aplicadas 
Departamento de Economia 

09/dez 2 

competitivos 
Capítulo 15: Monopólio 
Capítulo 16: Competição monopolística 
Capítulo 17: Oligopólio 

13 

14/dez 2 

Assistir vídeo “Fatores de produção”: 
https://youtu.be/jr8z1-2N7aE  
Assistir vídeo “Fundamentos da 
Economia – o mercado dos fatores de 
produção”: 
https://youtu.be/ZQPif2hS03U 
Assistir vídeo “Mercado de trabalho”: 
https://youtu.be/16dFp9RgtTc 
Assistir vídeo “Estrutura social e 
desigualdade”: https://youtu.be/-
zEElxDdjx8 
Vídeos complementares (opcionais): 
Assistir vídeo “Economia animada – 
Aula 3 – O que são recursos?”: 
https://youtu.be/bsHYeCPF0SU 
Assistir vídeo “Salário mínimo e piso de 
preço”: https://youtu.be/pnayeuhpCPw 
Assistir vídeo “Desigualdade social”: 
https://youtu.be/2W9HYYK_Jjk   
Assistir vídeo “13,5 milhões de 
brasileiros vivem na pobreza extrema”: 
https://youtu.be/9oKTdlwgmQw  
Assistir vídeo “Grandes questões da 
economia – a desigualdade de renda”: 
https://youtu.be/8a0N7siH2zE  
Assistir vídeo “Grandes questões da 
economia – políticas redistributivas”: 
https://youtu.be/z4UEWQJzefI 
Ler o seguinte texto: 
Material de apoio da disciplina (arquivo 
ppt) 
Mankiw, G. N. (2020): 
Capítulo 18 – Os mercados de fatores 
de produção 
Capítulo 19: Ganhos e discriminação 
Capítulo 20: Desigualdade de renda e 
pobreza 

Material de apoio da disciplina (arquivo ppt) (disponível no 
Edmodo) 
Mankiw, G. N. (2020): 
Capítulo 18 – Os mercados de fatores de produção 
Capítulo 19: Ganhos e discriminação 
Capítulo 20: Desigualdade de renda e pobreza 
In: Mankiw, G. N. Introdução à Economia, Tradução da 8ª 
edição norte-americana, Cengage: São Paulo, 2020.  
Disponível em: https://minhabiblioteca.ufpr.br/mb-login/ 

  6  Atividade complementar via Edmodo Material da aula 12 a 21. 
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01/fev 2 

Assistir vídeo “O que é 
macroeconomia?”: 
https://youtu.be/sgy8U_REUtY 
(observação: assista até 3min:40s) 
Assistir vídeo “Como surgiu a 
macroeconomia?: 
https://youtu.be/VeMPXPaK8PQ  
Assistir vídeo “Conceitos 
fundamentais”: 
https://youtu.be/NrGQrDr37zk 
(observação: assista até 4min:10s) 
Assistir vídeo “O debate 
macroeconômico”: 
https://youtu.be/zQBKrORA4EE  
Vídeos complementares (opcionais): 
Assistir vídeo “Introdução à 
Macroeconomia”: 
https://youtu.be/2vFFHICLyxM  
Assistir vídeo “Fundamentos da 
Macroeconomia”: 
https://youtu.be/EX3z38wdGiQ  
Ler o seguinte texto: 
Material de apoio da disciplina (arquivo 
ppt) 
Strelow, D. R.; Torre, J. A. P. G. de La.; 
Lasta, T. T. Economia. Unidade 3, 
Tópico 1 – Introdução à 
macroeconomia 

Material de apoio da disciplina (arquivo ppt) 
Strelow, D. R.; Torre, J. A. P. G. de La.; Lasta, T. T. 
Economia. Uniasselvi, 2017: Unidade 3, Tópico 1 – 
Introdução à macroeconomia 
Silva, M. V. D. de C. Introdução às Teorias Econômicas. 
UFBA, 2016: Capítulo 2, seção 2.1 – introdução ao estudo 
macroeconômico 
Câmara, S.F. Macroeconomia. Programa Nacional de 
Formação em Administração Pública, 2016: Unidade 1 – 
introdução à análise macroeconômica 

03/fev 2 

Assistir vídeo “Agregados 
macroeconômicos I – Produto Interno 
Bruto – PIB”: 
https://youtu.be/cVygw6nKupI  
Assistir vídeo “Agregados 
macroeconômicos I – as óticas do PIB”: 
https://youtu.be/l1a51RLBPcg  
Assistir vídeo Opcional “o que é PIB e 
como calcular”: 
https://youtu.be/42h_IjsJGh8  
Assistir vídeo “PIB real e PIB nominal”: 
https://youtu.be/kdhta48MC_Q  
Assistir vídeo “PIB – Produto Interno 
Bruto – entenda seus componentes”: 
https://youtu.be/GzxcBAfr18g  
Assistir vídeo “Que número é este? 
Números-índice”: 
https://youtu.be/Iq1na7sbhdI 
Vídeos complementares (opcionais): 
Assistir vídeo “diferença entre PIB e 
PNB”: https://youtu.be/1ecDZAtJLHs  
Assistir vídeo “IBGE Explica – PIB”: 
https://youtu.be/lVjPv33T0hk  
Assistir vídeo “Número índice 2015”: 
https://youtu.be/9j0Bonw7H9g  
Assistir vídeo “Acesso ao site do IBGE”: 
https://youtu.be/CabO3rWZrjs  
Ler o seguinte texto: 
Material de apoio da disciplina (arquivo 
ppt) 
Mankiw (2020), Capítulo 23 – Medindo 
a renda nacional 

Material de apoio da disciplina (arquivo ppt) (disponível no 
Edmodo) 
Mankiw, G. N. Capítulo 23 – Medindo a renda nacional. In: 
Mankiw, G. N. Introdução à Economia, Tradução da 8ª 
edição norte-americana, Cengage: São Paulo, 2020. 
Disponível em: https://minhabiblioteca.ufpr.br/mb-login/ 
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08/fev 2 

Assistir vídeo “Inflação”: 
https://youtu.be/k0L-rB5eXG8  
Assistir vídeo “Inflação – tipos e 
efeitos”: https://youtu.be/pl2lmeSBcy0  
Assistir vídeo “Deflator do PIB”: 
https://youtu.be/ueU7pzLyeBs 
Assistir vídeo “Cálculo de inflação – via 
Deflator do PIB”: 
https://youtu.be/XcdCkciYa2Q 
Assistir vídeo “Índice de preços”: 
https://youtu.be/5MLak07lt04  
Assistir vídeo “Como calcular a inflação 
acumulada”: 
https://youtu.be/60Svh3_aF2g  
Assistir vídeo “Taxa de juros nominal e 
real”: https://youtu.be/vGKy8iyGPL4  
Vídeos complementares (opcionais): 
Assistir vídeo opcional “inflação – 
aprenda como ela afeta sua vida”: 
https://youtu.be/OOM18E2yhKE 
Assistir vídeo “o que é inflação – IBGE 
explica IPCA e INPC”: 
https://youtu.be/JVcDZOlIMBk 
Assistir vídeo opcional “40 anos IPCA – 
o cálculo dos índices”: 
https://youtu.be/LYokQ7iTsI0  
Assistir vídeo “Como deflacionar”: 
https://youtu.be/huRmbPciNH0  
Ler o seguinte texto: 
Material de apoio da disciplina (arquivo 
ppt) 
Mankiw (2020), Capítulo 24 – Medindo 
o custo de vida 

Material de apoio da disciplina (arquivo ppt) (disponível no 
Edmodo) 
Mankiw, G. N. Capítulo 24 – Medindo o custo de vida. In: 
Mankiw, G. N. Introdução à Economia, Tradução da 8ª 
edição norte-americana, Cengage: São Paulo, 2020. 
Disponível em: https://minhabiblioteca.ufpr.br/mb-login/ 

10/fev 2 

Assistir vídeo “Alguns conceitos e 
estatísticas para o Brasil”: 
https://youtu.be/iKzaqm6RtSo 
Assistir vídeo “Cálculo da taxa de 
desemprego”: 
https://youtu.be/oRnlaU3ovZQ  
Assistir vídeo “Tipos de desemprego”: 
https://youtu.be/Oj56k8dfUEE  
Assistir vídeo “grandes questões da 
economia: desemprego”: 
https://youtu.be/hH4RNbhxlJU  
Vídeos complementares (opcionais): 
Assistir vídeo “IBGE divulga pesquisa 
com aumento do desemprego durante a 
pandemia”: 
https://youtu.be/XyEno8yUr18  
Assistir vídeo “IBGE divulga taxa de 
desemprego”: 
https://youtu.be/lads17FN5yo  
Assistir vídeo “Mercado de trabalho”: 
https://youtu.be/16dFp9RgtTc  
Assistir vídeo “Determinação de salário 
e taxa natural de desemprego”: 
https://youtu.be/6bWNP5RAtIQ  
Ler o seguinte texto: 
Material de apoio da disciplina (arquivo 
ppt) 
Mankiw (2020), Capítulo 28 – 
Desemprego 

Material de apoio da disciplina (arquivo ppt) (disponível no 
Edmodo) 
Mankiw, G. N. Capítulo 28 – Desemprego. In: Mankiw, G. 
N. Introdução à Economia, Tradução da 8ª edição norte-
americana, Cengage: São Paulo, 2020. Disponível em: 
https://minhabiblioteca.ufpr.br/mb-login/ 
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15/fev 2 

Assistir vídeo “Crescimento e 
desenvolvimento econômico”: 
https://youtu.be/V8c-hpzj_3U 
Assistir vídeo “Crescimento 
econômico”: 
https://youtu.be/GYp59XNmHqA 
Assistir vídeo “Crescimento Econômico: 
o longo prazo”: link 
Vídeos complementares (opcionais): 
Assistir vídeo “O PIB é uma boa medida 
de bem-estar?”: https://youtu.be/-
8B6F1gO_Xk  
Assistir vídeo “limites ecológicos do 
crescimento”: 
https://youtu.be/6StA0xMi8fo  
Assistir vídeo “A healthy economy 
should be designed to thrive, not grow”: 
https://youtu.be/Rhcrbcg8HBw  
Assistir vídeo “Why it's time for 
Doughnut Economics”: 
https://youtu.be/1BHOflzxPjI  
Assistir vídeo “Não há amanhã”: 
https://youtu.be/0RegmxNcHnA  
Ler o seguinte texto: 
Material de apoio da disciplina (arquivo 
ppt) 
Mankiw (2020), Capítulo 25 – Produção 
e crescimento 

Material de apoio da disciplina (arquivo ppt) (disponível no 
Edmodo) 
Mankiw, G. N. Capítulo 25 – Produção e crescimento. In: 
Mankiw, G. N. Introdução à Economia, Tradução da 8ª 
edição norte-americana, Cengage: São Paulo, 2020. 
Disponível em: https://minhabiblioteca.ufpr.br/mb-login/ 
Valente, E.; Feijó, C.; Carvalho, P. G. M. de. Além do PIB: 
uma visão crítica sobre os avanços metodológicos na 
mensuração do desenvolvimento sócio econômico e o 
debate no Brasil contemporâneo. Estatística e Sociedade, 
nº 2, p. 42-56, nov./2012. (disponível no Edmodo)  
Mueller, C. C. Os economistas e as relações entre o 
sistema econômico e o meio ambiente. NEPAMA, 
Departamento de Economia, Universidade de Brasília 
(UNB), abril de 2004: Parte I, capítulo 1 – crescimento, 
desenvolvimento e meio ambiente. (disponível no 
Edmodo) 

17/fev 2 

Assistir vídeo “O que é o Banco 
Central?”: 
https://youtu.be/LC2wnNRKOgQ 
Assistir vídeo “Quais são as funções do 
Banco Central”: https://youtu.be/WlLX1-
X43MY 
Assistir vídeo “O que é Sistema 
Financeiro?”: 
https://youtu.be/5eGAXQ7zM5E 
Assistir vídeo “Investimento e 
Poupança”: 
https://youtu.be/XzHKs4oBwAA 
Assistir vídeo “Mercados financeiros”: 
https://youtu.be/8Psa_jWCp2w 
Assistir vídeo “Política monetária”: 
https://youtu.be/3xhgtw5qkpg 
Assistir vídeo “Teoria Quantitativa da 
Moeda”: https://youtu.be/Al6qmz9fwkE  
Vídeos complementares (opcionais): 
Assistir vídeo “A criação do Banco 
Central do Brasil e suas histórias ...”: 
https://youtu.be/fL_mBp_XgmE 
Assistir vídeo “Uma marca na história”: 
https://youtu.be/gTo6ujUWJjE 
Assistir vídeo “O que é a taxa Selic?”: 
https://youtu.be/00DbSCX96wU 
Assistir vídeo “Estrutura do Sistema 

Material de apoio da disciplina (arquivo ppt) (disponível no 
Edmodo) 
Mankiw, G. N. (2020): 
Capítulo 26 – Poupança, investimento e sistema 
financeiro 
Capítulo 29: O sistema monetário 
Capítulo 30: Crescimento da moeda e da inflação 
Capítulo 34: A influência das políticas monetária e fiscal 
Capítulo 35: O tradeoff entre inflação e desemprego no 
curto prazo 
In: Mankiw, G. N. Introdução à Economia, Tradução da 8ª 
edição norte-americana, Cengage: São Paulo, 2020. 
Disponível em: https://minhabiblioteca.ufpr.br/mb-login/ 
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22/fev 2 

Financeiro Nacional”: https://youtu.be/-
56RQHeeQ8M 
Assistir vídeo “MMT, a Moderna Teoria 
Monetária”: 
https://youtu.be/N_rUWzaNUBA  
Ler o seguinte texto: 
Material de apoio da disciplina (arquivo 
ppt) 
Mankiw, G. N. (2020): 
Capítulo 26 – Poupança, investimento e 
sistema financeiro 
Capítulo 29: O sistema monetário 
Capítulo 30: Crescimento da moeda e 
da inflação 
Capítulo 34: A influência das políticas 
monetária e fiscal 
Capítulo 35: O tradeoff entre inflação e 
desemprego no curto prazo 

24/fev 2 

Assistir vídeo “Mercado de bens”: 
https://youtu.be/EjzP7PLeeWE 
Assistir vídeo “Determinantes do 
consumo”: 
https://youtu.be/pT1HWKmGtPI 
Assistir vídeo “Determinação do produto 
de equilíbrio”: 
https://youtu.be/2mRXdqBv-WA  
Assistir vídeo “Investimento e 
Poupança”: 
https://youtu.be/XzHKs4oBwAA  
Assistir vídeo “Curva LM”: 
https://youtu.be/_A1JI8YLVNU  
Assistir vídeo “Derivação da curva IS”: 
https://youtu.be/Hw-YSyfbXHc 
Assistir vídeo “Modelo IS-LM”: 
https://youtu.be/GDEyn-7Wm0Y  
Vídeos complementares (opcionais): 
Assistir vídeo opcional “Mercado 
financeiro”: 
https://youtu.be/8Psa_jWCp2w 
(observação: este vídeo está na 
anterior) 
Ler o seguinte texto: 
Material de apoio da disciplina (arquivo 
ppt) 
Assumpção, A. C. Modelo IS-LM com 
economia fechada. 
Moraes, G. I.; Serra, M. A. O modelo IS-
LM-EE para economias abertas e 
distinções dos efeitos para as 
economias nacionais. 

Material de apoio da disciplina (arquivo ppt) 
Assumpção, A. C. Modelo IS-LM com economia fechada. 
Moraes, G. I.; Serra, M. A. O modelo IS-LM-EE para 
economias abertas e distinções dos efeitos para as 
economias nacionais. Economia e Sociedade, Campinas, 
v. 20, nº 1 (41), pp. 53-78, abr. 2011. 

18 02/mar Feriado      
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04/mar 2 

Assistir vídeo “Oferta Agregada e 
Demanda Agregada I”: 
https://youtu.be/X_4QyAF6ly0 
Assistir vídeo “Oferta Agregada e 
Demanda Agregada II”: 
https://youtu.be/mLQNaO6t-Yo 
Assistir vídeo “Oferta Agregada e 
Demanda Agregada III”: 
https://youtu.be/At2BU897Qh4  
Assistir vídeo “Curva de Phillips”: 
https://youtu.be/Mog-j89tl3E 
Assistir vídeo “A taxa natural de 
desemprego”: 
https://youtu.be/pYfj_4wfFQE 
Assistir vídeo “Inflação alta e a relação 
da curva de Phillips”: 
https://youtu.be/2bHDg1C9tSI  
Ler o seguinte texto: 
Material de apoio da disciplina (arquivo 
ppt) 
Mankiw, G. N. (2020): 
Capítulo 26 – Poupança, investimento e 
sistema financeiro 
Capítulo 33: Demanda agregada e 
oferta agregada 
Capítulo 34: A influência das políticas 
monetária e fiscal 
Capítulo 35: O tradeoff entre inflação e 
desemprego no curto prazo 

Material de apoio da disciplina (arquivo ppt) (disponível no 
Edmodo) 
Mankiw, G. N. (2020): 
Capítulo 26 – Poupança, investimento e sistema 
financeiro 
Capítulo 33: Demanda agregada e oferta agregada 
Capítulo 34: A influência das políticas monetária e fiscal 
Capítulo 35: O tradeoff entre inflação e desemprego no 
curto prazo 
In: Mankiw, G. N. Introdução à Economia, Tradução da 8ª 
edição norte-americana, Cengage: São Paulo, 2020. 
Disponível em: https://minhabiblioteca.ufpr.br/mb-login/ 
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08/mar 2 

  6  Atividade complementar via Edmodo Material da aula 23 a 32. 

10/mar 2 3ª avaliação parcial Conteúdo das aulas 23 a 32.  
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15/mar 2 

Assistir vídeo “Economia internacional”: 
https://youtu.be/57m64rDScwk 
Assistir vídeo Opcional “Padrão do 
comércio internacional”: 
https://youtu.be/rKqlrIyqH54 
Assistir vídeo “Ganhos comerciais e 
interdependência”: 
https://youtu.be/PgHSZFwucJs 
Assistir vídeo “Vantagem Comparativa 
e Vantagem Absoluta”: 
https://youtu.be/7jjuQzAoWNY 
Assistir vídeo “Dotação de fatores de 
produção”: https://youtu.be/xUci8q8V-
PU (observação: não se preocupe com 
a parte matemática, mas com a 
essência da teoria baseada na dotação 
de fatores de produção). 
Assistir vídeo “Ciclo de vida do 
produto”: https://youtu.be/rrLB11E538g  
Assistir vídeo “Ganhos e perdas no 
comércio internacional”: 
https://youtu.be/j2MkXJiC0Zs 
Vídeos complementares (opcionais): 
Assistir vídeo “Vantagem Absoluta”: 
https://youtu.be/2c6UCvUWllA 
Assistir vídeo “Vantagem Comparativa”: 
https://youtu.be/rlNfb-Kkjos 
Ler o seguinte texto: 

Material de apoio da disciplina (arquivo ppt) (disponível no 
Edmodo) 
Mankiw, G. N. (2020): 
Capítulo 3 – Interdependência e ganhos comerciais 
Capítulo 9: Aplicação: comércio internacional 
In: Mankiw, G. N. Introdução à Economia, Tradução da 8ª 
edição norte-americana, Cengage: São Paulo, 2020. 
Disponível em: https://minhabiblioteca.ufpr.br/mb-login/ 

17/mar 2 
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22/mar 2 

Material de apoio da disciplina (arquivo 
ppt) 
Mankiw, G. N. (2020): 
Capítulo 3 – Interdependência e ganhos 
comerciais 
Capítulo 9: Aplicação: comércio 
internacional 

24/mar 2 

Assistir vídeo “Economia Aberta”: 
https://youtu.be/oEcPfqNzB1U 
(Observação: assista apenas até 
3min:22s) 
Ler o seguinte texto: 
Material de apoio da disciplina (arquivo 
ppt) 
Mankiw (2020), Capítulo 31 – 
Macroeconomia das economias 
abertas: conceitos básicos 
Mankiw (2020), Capítulo 32 – Teoria 
macroeconômica da economia aberta 

Material de apoio da disciplina (arquivo ppt) (disponível no 
Edmodo) 
Mankiw, G. N. (2020): 
Capítulo 31 – Macroeconomia das economias abertas: 
conceitos básicos 
Capítulo 32: Teoria macroeconômica da economia aberta 
In: Mankiw, G. N. Introdução à Economia, Tradução da 8ª 
edição norte-americana, Cengage: São Paulo, 2020. 
Disponível em: https://minhabiblioteca.ufpr.br/mb-login/ 

22 

29/mar 2 

Assistir vídeo “o que é balanço de 
pagamentos”: 
https://youtu.be/Twz8XUEY4RY  
Assistir vídeo “Balanço de 
Pagamentos”: 
https://youtu.be/C6pkV0Zygis 
Assistir vídeo Balanço de Pagamentos 
do Brasil”: 
https://youtu.be/Yvuo0IMPGKQ 
Ler o seguinte texto: 
Material de apoio da disciplina (arquivo 
ppt) 

Material de apoio da disciplina (arquivo ppt) 
Banco Central do Brasil (BCB): Estatísticas do setor 
externo - 
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/estatisticassetorextern
o 
COSIF. A estrutura do balanço de pagamentos. Portal da 
Contabilidade, 2020 (revisada).  
Vecchi, V. Balanço de pagamentos. 2017. 

31/mar 2 

Assistir vídeo “Taxa de câmbio”: 
https://youtu.be/7G9tfaeoQOE 
Assistir vídeo “Regimes cambiais”: 
https://youtu.be/cNgPbae5Ykc 
Vídeos complementares (opcionais): 
Assistir vídeo “Poder de compra Big 
Mac”: https://youtu.be/1DTN9E2KjLc 
Ler o seguinte texto: 
Material de apoio da disciplina (arquivo 
ppt) 
Mankiw (2020), Capítulo 31 – 
Macroeconomia das economias 
abertas: conceitos básicos 

Material de apoio da disciplina (arquivo ppt) (disponível no 
Edmodo) 
Mankiw, G. N. (2020): 
Capítulo 31 – Macroeconomia das economias abertas: 
conceitos básicos 
In: Mankiw, G. N. Introdução à Economia, Tradução da 8ª 
edição norte-americana, Cengage: São Paulo, 2020. 
Disponível em: https://minhabiblioteca.ufpr.br/mb-login/ 

23 

05/abr 2 

Assistir vídeo “abertura do mercado de 
bens”: https://youtu.be/q7BdGBIw6-I 
Assistir vídeo “equilíbrio no mercado de 
bens em uma economia aberta”: 
https://youtu.be/UiCvnsUzZa4 
Assistir vídeo “abertura dos mercados 
financeiros”: 
https://youtu.be/FPLnSgaPkNA 
Ler o seguinte texto: 
Material de apoio da disciplina (arquivo 
ppt) 
Mankiw (2020), Capítulo 32 – Teoria 
macroeconômica da economia aberta 

Material de apoio da disciplina (arquivo ppt) (disponível no 
Edmodo) 
Mankiw, G. N. (2020): 
Capítulo 32: Teoria macroeconômica da economia aberta 
In: Mankiw, G. N. Introdução à Economia, Tradução da 8ª 
edição norte-americana, Cengage: São Paulo, 2020. 
Disponível em: https://minhabiblioteca.ufpr.br/mb-login/ 
Assumpção, A. C. Macroeconomia aberta no curto prazo: 
o modelo IS-LM-BP. (disponível no Edmodo) 
Moraes, G. I.; Serra, M. A. O modelo IS-LM-EE para 
economias abertas e distinções dos efeitos para as 
economias nacionais. Economia e Sociedade, Campinas, 
v. 20, nº 1 (41), pp. 53-78, abr. 2011. (disponível no 
Edmodo) 

07/abr 2 
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12/abr 2 

14/abr 2 

Assistir vídeo “Globalização, 
mundialização, internacionalização e 
aldeia global”: 
https://youtu.be/wYc9FM7Keqo 
Assistir vídeo “o que é globalização”: 
https://youtu.be/h5WjNMGztvE 
Assistir vídeo Opcional 
“internacionalização de empresas”: 
https://youtu.be/EaDRIVJiBWw 
Assistir vídeo Opcional “Trajetórias de 
internacionalização das empresas 
brasileiras”: 
https://youtu.be/F7uorL6FbJk 
Assistir vídeo “Como a produção do 
iPhone explica a globalização”: 
https://youtu.be/VR6JyQD5jrs  
Assistir vídeo “Rodriks Trilemma”: 
https://youtu.be/lXafFoUhems 
(observação: ative a tradução 
automática da legenda. Com isso, a 
legenda é apresentada em português). 
Assistir vídeo “Dani Rodrik: 
globalisation”: 
https://youtu.be/LRDIejhdtYk 
(observação: ative a tradução 
automática da legenda. Com isso, a 
legenda é apresentada em português). 
Ler os seguintes textos: 
Material de apoio da disciplina (arquivo 
ppt) 
Monteiro, V. F. M. Internacionalização - 
Estudo multi-caso: PME do Setor das 
Tecnologias de Informação, 
Comunicação e Eletrónica: Portugal: 
seção 1.3 - Internacionalização 
Campos, L.; Canavezes, S. Introdução 
à globalização: Módulo 1 – o que é 
globalização; Módulo 2 – a globalização 
insere-se num processo histórico; 
Módulo 5 – um mundo desigual; Módulo 
6 – perspectivas críticas face à 
globalização 
Leite, J. A. Liberalismo, livre comércio e 
globalização. Comércio e Finanças 
Internacionais.  
Almeida, P. R. de. A globalização e o 
desenvolvimento: vantagens e 
desvantagens de um processo 
indomável.  
Mello, V. de C. Globalização, 
regionalismo e ordem internacional. 
Mollo, M. de L.R.; Amado, A. M. 
Globalização e blocos regionais: 
considerações teóricas e conclusões de 
política econômica. 

Material de apoio da disciplina (arquivo ppt) 
Monteiro, V. F. M. Internacionalização - Estudo multi-caso: 
PME do Setor das Tecnologias de Informação, 
Comunicação e Eletrónica: Portugal 2020. 2016: seção 
1.3 - Internacionalização 
Campos, L.; Canavezes, S. Introdução à globalização. 
Instituto Bento Jesus Caraça, 2007: Módulo 1 – o que é 
globalização 
Campos, L.; Canavezes, S. Introdução à globalização. 
Instituto Bento Jesus Caraça, 2007: Módulo 2 – a 
globalização insere-se num processo histórico 
Leite, J. A. Liberalismo, livre comércio e globalização. 
Comércio e Finanças Internacionais: link 
Almeida, P. R. de. A globalização e o desenvolvimento: 
vantagens e desvantagens de um processo indomável. 
Brasília-DF, 2004: link 
Mello, V. de C. Globalização, regionalismo e ordem 
internacional. Revista Brasileira de Política Internacional, 
v. 42, nº 1, 1999. 
Campos, L.; Canavezes, S. Introdução à globalização. 
Instituto Bento Jesus Caraça, 2007: Módulo 5 – um 
mundo desigual 
Campos, L.; Canavezes, S. Introdução à globalização. 
Instituto Bento Jesus Caraça, 2007: Módulo 6 – 
perspectivas críticas face à globalização 
Mollo, M. de L.R.; Amado, A. M. Globalização e blocos 
regionais: considerações teóricas e conclusões de política 
econômica. Estudos Econômicos, v. 31, nº 1, 2001. 

25 
19/abr 2 

21/abr Feriado      

26 

26/abr 2 
Ler o seguinte texto: 
Material de apoio da disciplina (arquivo 
ppt) 

Material de apoio da disciplina (arquivo ppt) 

  6  Atividade complementar via Edmodo Material da aula 34 a 45. 

28/abr 2 4ª avaliação parcial Conteúdo das aulas 34 a 45.  

27 
03/mai 2  Período de estudos para Exame Final  Conteúdo das aulas 12 a 33. 

05/mai 2  Período de estudos para Exame Final  Conteúdo das aulas 12 a 33. 
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28 
09/mai   1º Exame Final Conteúdo das aulas 12 a 33. 

13/mar   2º Exame Final Conteúdo das aulas 12 a 33. 

 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

A Metodologia de Ensino é à distância (remota), em que o(a) estudante fará uso de Tecnologias e de Recursos 
Educacionais disponíveis na Plataforma Educacional Edmodo (www.edmodo.com) sob a tutoria do professor. 
 

a. Sistema de Comunicação: 
 

O sistema de comunicação diz respeito a maneira como será feita a comunicação entre professor e estudantes e 

entre os(as) estudantes. No âmbito da disciplina, o principal canal de comunicação será a Plataforma Educacional Edmodo 

(www.edmodo.com), mas tendo como segundo canal de comunicação o e-mail jrgarcia@.ufpr.br (a ser utilizado como suporte 

ao Edmodo). 

O Edmodo consiste em sistema online gratuito, que pode ser acessado via navegador de internet (browser), mas 

também está disponível para dispositivos móveis com sistema operacional Android e IOS. Este sistema auxilia na gestão da 

aprendizagem e na realização do trabalho colaborativo online, permitindo ainda a realização de atividades à distância (remota), 

inclusive avaliações. 

Na disciplina, o Edmodo permitirá ao estudante acesso ao conteúdo, realização de atividades e aos materiais 

bibliográficos e audiovisuais. A programação dessa plataforma virtual permite que cada tipo de usuário possa acessar de 

forma independente o ambiente e os conteúdos, incluindo textos, links externos, imagens, sons e vídeos e as atividades e 

avaliações. 

Os(As) usuários(as) cadastrados(as) na plataforma virtual de aprendizagem (Edmodo) serão: professor-tutor e 

estudantes. Por meio da Plataforma Virtual de Aprendizagem, cada estudante receberá o retorno sobre o seu desempenho, 

bem como orientações e trocas de informações complementares, relativas aos conteúdos abordados e atividades 

desenvolvidas. 

Os recursos do Edmodo serão utilizados pelo professor(a)-tutor(a) para disponibilizar informações sobre a disciplina, 

abrigar funções de apoio ao estudo, proporcionar acesso ao correio eletrônico, fóruns e “chats”. 

Os principais recursos da plataforma Edmodo, no nível das turmas de estudantes são: 

• Disponibilização do conteúdo pelo professor; 

• Fórum temático para conversação com o professor e estudantes participantes; 

• Suporte Técnico, para envio de dúvidas ou de problemas técnicos; 

• Correio interno, para envio e recebimento de mensagens entre estudantes e professor; 

• Indicadores, para acompanhamento dos acessos a recursos por parte dos usuários; 

• Aplicação das atividades, controle de frequência e avaliações. 

Além do Edmodo, a disciplina utilizará o Microsoft Teams para os quatros encontros síncronos sem controle 

obrigatório de frequência ou conforme solicitação da(o) estudante para realização de atendimento online, a ser agendado 

previamente via E-mail ou Edmodo. 

 

b. Material didático específico: 
 

Os materiais didáticos utilizados pelo(a) estudante para a consecução dos objetivos da disciplina são: 

1. Guia da disciplina: corresponde a apresentação do plano de ensino da disciplina. 

2. Vídeos: serão produzidos pelo professor vídeos para temas específicos e carentes de material audiovisual já 

disponíveis em outras fontes, como repositórios de instituições de ensino entre outros. 

3. Material digital já disponível em fontes externas: compreende a disponibilização de vídeos, material 

bibliográfico, de reportagens relacionadas com os temas da disciplina, entre outros. 

4. Estudos acadêmicos e institucionais: disponibilização de artigos científicos e/ou de estudos institucionais 

disponíveis em diferentes bases de informações. 

5. Material bibliográfico: os materiais estarão disponíveis no Edmodo e na “Minha Biblioteca” Login (ufpr.br). 

 

c. Identificação do controle de frequência das atividades: 

http://www.edmodo.com/
http://www.edmodo.com/
mailto:jrgarcia@.ufpr.br
https://minhabiblioteca.ufpr.br/mb-login/
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Na modalidade remota, o controle de frequência será aferido a partir da resolução das atividades indicadas pelo 

professor ao longo do curso conforme cronograma da disciplina. Cada tema da disciplina contará com atividades específicas, 

indicadas no cronograma, a serem desenvolvidas pelos(as) estudantes e, consequentemente, corresponderá a carga horária 

de frequência. 

Vale ressaltar que apenas o ACESSO a plataforma Edmodo não será contabilizado como frequência e que o limite de faltas 
é de 25% conforme Resolução CEPE 37/97. 
 

d. Modelo de tutoria a distância (remota): 
 

A tutoria será realizada pelo professor, de forma virtual via Edmodo, E-mail ou Microsoft Teams. O professor retornará 

às solicitações da(o) estudante no prazo máximo de 24 horas em dias letivos e úteis via Edmodo ou pelo e-mail 

jrgarcia@ufpr.br; além de estabelecer contato permanente com os(as) estudantes e mediação das atividades. 

A(O) estudante também poderá solicitar o agendamento de atendimento online síncrono, o qual será realizado via 

Microsoft Teams ou meio similar no formato de reunião online. 

e. Atribuições do(a) professor(a)-tutor(a): 
 

• Desenvolver, aplicar e acompanhar as atividades discentes, conforme o cronograma da disciplina; 
• Manter regularidade de acesso ao Edmodo; 
• Retornar às solicitações da(o) estudante no prazo máximo de 24 horas em dias letivos e úteis; 
• Estabelecer contato permanente com os(as) estudantes; 
• Mediar as atividades discentes; 
• Realizar a avaliação dos(as) estudantes; 
• Efetuar o controle de frequência dos(as) estudantes; 
• Participar das atividades de capacitação e atualização promovidas pela UFPR. 

 

f. Infraestrutura de suporte tecnológico, científico e instrumental à disciplina: 
 

Em função da recomendação de isolamento social e do fechamento das instalações da UFPR, espera-se que os estudantes 
matriculados na disciplina tenham acesso a equipamento e conexão de internet adequada. 
O docente utilizará conexão de internet e equipamentos próprios, além da infraestrutura física de sua residência. 
 

g. Previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados pelos discentes: 
 

A carga horária da primeira aula será dedicada para apresentação do plano de ensino da disciplina e também para 
ambientação pelas(os) estudantes com os recursos tecnológicos a serem utilizados. 
 
 

REGISTRO DAS AULAS SÍNCRONAS (QUANDO HOUVER) 
 
Não serão realizadas atividades ou aulas síncronas com frequência obrigatória, mas o docente estará disponível de 
maneira síncrona via Microsoft Teams em cinco momentos, conforme cronograma abaixo, para esclarecer 
eventuais dúvidas sobre os procedimentos metodológicos e o conteúdo da disciplina. 

 

Data Horário Duração 

23 de setembro de 2021 18h 1h:30min 

26 de outubro de 2021 18h 1h:30min 

14 de dezembro de 2021 18h 1h:30min 

08 de março de 2022 18h 1h:30min 

26 de abril de 2022 18h 1h:30min 

 
Os encontros serão gravados e disponibilizados no Edmodo. 

 
As(Os) estudantes também podem solicitar a qualquer momento via e-mail ou via Edmodo a realização de 

reuniões online (individuais ou coletivas). As reuniões serão realizadas via Microsoft Teams. 
 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

Conforme cronograma, ao todo serão realizadas 4 avaliações parciais no Edmodo com peso 25% cada. 

Tipos de avaliação Datas previstas Pontuação 

1ª avaliação parcial 28/10/2021 25,00% 

2ª avaliação parcial 16/12/2021 25,00% 

mailto:jrgarcia@ufpr.br
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3ª avaliação parcial 10/03/2022 25,00% 

4ª avaliação parcial 28/04/2022 25,00% 

Total  100,00% 

1º Exame Final 09/05/2022 Resolução CEPE 3797 

2º Exame Final 13/05/2022 Resolução CEPE 3797 

 

Para as avaliações parciais será concedido prazo de até 5h referente as datas previstas para que as respostas sejam 

submetidas no Edmodo. As avaliações estarão disponíveis a partir das 18h00min do dia indicado para a avaliação, o que inclui 

o horário registrado para a disciplina. O prazo para realização da avaliação encerra-se às 23h:59min do dia da avaliação. 

Contudo, a partir do momento que o estudante acessar a avaliação no sistema Edmodo, o(a) estudante terá 120 minutos (2 

horas) para resolver a avaliação e submeter os resultados. Vale destacar que caso o(a) estudante acesse a avaliação 

próximo das 23h:59min do dia da avaliação, o tempo total para resolver a avaliação poderá ser menor que 120 

minutos. Essas regras valem para o 1º e 2º Exame Final. 

Observação: não é permitida a realização das avaliações parciais fora dos prazos indicados no 

cronograma e no Edmodo. Finalizado o prazo de entrega da avaliação, o sistema do Edmodo fica 

bloqueado. 

Critérios de aprovação conforme Resolução CEPE 37/97: 

- Se a nota final for igual ou superior a 70% (70 pontos) o(a) estudante está aprovado(a). 

- Se a nota final estiver entre 40% (40 pontos) e 69% (69 pontos) o(a) estudante deverá fazer 1º Exame Final, aplicado 

no Edmodo. 

- Se a nota final estiver abaixo de 40% (40 pontos) (mesmo após o 1º Exame Final) o(a) estudante poderá realizar o 

2º Exame Final, mediante solicitação formal. 

- Se a nota final estiver abaixo de 40% (40 pontos) (mesmo após o 2º Exame Final) o(a) estudante está reprovado(a) 

por nota. 

 
IMPORTANTE: 
O controle de frequência fica estabelecido somente por meio da realização, de forma assíncrona, de trabalhos e exercícios 
domiciliares desenvolvidos pelas/pelos estudantes via Edmodo que deverão ter o prazo mínimo de 48 horas para a entrega 
das respostas ao/à docente responsável, que deverá indicar por qual canal os/as estudantes deverão entregar/responder. 

A aprovação por nota é condicionada a uma frequência igual ou superior a 75% da carga horária da disciplina. 

O controle de frequência será realizado com base nas 26 atividades dos Edmodo. Cada atividade Edmodo tem peso 

3,85% na frequência da(o) estudante. A atividade de controle de frequência estará disponível a partir das 23h:59min da 

primeira aula de cada semana conforme cronograma. As(Os) estudantes terão, no mínimo, 48 horas para a realização das 

atividades de controle de frequência, excluídos domingos e feriados. 

Exemplo de Cálculo de Frequência: 

Atividades da disciplina % da frequência (100%) 
Como avaliar a 

atividade? 

Atividade Edmodo 1 3,85% O(A) estudante fez a 
atividade indicada na 
plataforma Edmodo. 

Atividade Edmodo 2 3,85% O(A) estudante fez a 
atividade indicada na 
plataforma Edmodo. 

Atividade Edmodo X 3,85% O(A) estudante fez a 
atividade indicada na 
plataforma Edmodo. 

 
A aferição de frequência não está vinculada a atribuição da nota, ou seja, as atividades do Edmodo não são utilizadas para 
fins avaliativos. A nota será atribuída de acordo com o desempenho do(a) estudante nas 4 avaliações parciais conforme 
cronograma. Não é possível entregar a atividade do Edmodo com atraso, porque a Plataforma Edmodo bloqueia de maneira 
automática após o término do prazo de entrega. 
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