
1ª Série

2ª Série

6ECO051  ANÁLISE DO PENSAMENTO ECONÔMICO A

6CON004  CONTABILIDADE GERENCIAL A

6ECO052  ECONOMIA E ESTRATÉGIA EMPRESARIAL A

6ECO053  EMPREENDEDORISMO A

6HIS006  FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL A

6HIS007  HISTÓRIA ECONÔMICA GERAL A

6MAT048  MATEMÁTICA PARA ECONOMIA A

6ECO054  PRINCÍPIOS DE ECONOMIA A

6SOC097  SOCIOLOGIA APLICADA À ECONOMIA A

Escola Clássica: Smith e Ricardo (crescimento de longo prazo). Escola
Neoclássica: Jevons e Mengel (Equilíbrio Parcial), Walras (Equilíbrio
Geral) e Marshall (síntese neoclássica).  Marx  (economia  política). 
Keynes. Novos Clássicos, Neo-Keynesianos e Pós-keynesianos.

Noções da estrutura do Balanço. Demonstração de resultado do exercício e
de lucros e prejuízos acumulados. Análise de  demonstrações financeiras:
variação de estoques, custo da mercadoria vendida, descontos  comerciais
e financeiros, abatimentos  e devoluções, depreciação, amortização, pro-
visões e reservas.

Empresa no contexto do sistema produtivo. Visão sistemática das empresas.
Planejamento empresarial. Análise financeira a curto prazo. Cálculo, aná-
lise e gestão de custos e preços. Fontes de financiamentos.   Alavancagem
operacional. Alavancagem financeira e a decisão de financiamento.  Inter-
pretação e análise das demonstrações financeiras.

Empresa, empresário e empreendedor.  Financiamento x investimento:  o
cenário brasileiro. Plano de Negócios: estrutura e principais etapas.
Elaboração e busca de recursos. Aspectos de mercado. Planejamento fi-
nanceiro. Fontes de financiamento.

Economia colonial agro-exportadora: da economia açucareira à cafeeira.

Etapas do capitalismo: da economia-mundo à economia mundial.

Funções elementares e suas propriedades: A equação da reta. A parábola.
Funções racionais. Funções exponenciais e logarítmicas. Funções  trigo-
nométricas. Aplicações à Economia. Cálculo diferencial para uma  função
de uma variável: Limite. Continuidade. Derivada de uma função.Regras de
derivação. Diferencial. Derivada implícita e  paramétrica.  Derivada da
função inversa.Máximos e mínimos.Série de Taylor.Aplicações à Economia.
Cálculo integral para uma função de uma variável:  Integral indefinida.
Integral definida.Métodos numéricos de integração.Aplicações à Economia.
Equações diferenciais ordinárias: Equações  diferenciais  de  1a. ordem.
Equações diferenciais de 2a. ordem a coeficientes  constantes. Equações
de diferenças. Aplicações à Economia. Álgebra de matrizes: Matrizes.De-
terminantes. Sistemas lineares. Aplicações à Economia. Cálculo diferen-
cial para uma função de mais que uma variável: Derivadas parciais.  Di-
ferencial total. Regra da cadeia. Máximos e mínimos condicionados.  In-
tegrais múltiplos. Aplicações à Economia.

O estudo da Economia. Oferta, demanda e  elasticidades. Comportamento  do
consumidor. Produção e custos. Estruturas de mercado. Agregados Macroeco-
nômicos e a determinação da renda. Política fiscal. Moeda e política  mo-
netária. Relações econômicas internacionais.

O contexto histórico da Sociologia. O materialismo histórico de Karl Marx.
A sociologia compreensiva de Max Weber. Sociologia da integração social de
Émile Durkheim. Sociologia Contemporânea na visão de Pierre Bourdieu.



2ª Série

3ª Série

6ECO055  ANÁLISE DE INVESTIMENTO A

6ECO057  CONTABILIDADE SOCIAL A

6PUB005  DIREITO TRIBUTÁRIO A

6ECO059  ECONOMIA DO AGRONEGÓCIO A

6EMA020  ESTATÍSTICA ECONÔMICA A

6ECO056  MERCADO DE CAPITAIS E FINANÇAS A

6ECO058  TEORIA MICROECONÔMICA A

6ECO061  ECONOMETRIA A

6ECO066  ECONOMIA BRASILEIRA I A

6ECO063  ECONOMIA DO SETOR PÚBLICO A

Fundamentos da engenharia econômica. Metodologias de cálculo dos indica-
dores financeiros para análise de projetos de investimentos. Mercado  de
Capitais. Risco e incerteza. Teoria do Portfólio. Modelo de Precificação
de Ativos.

Medidas da atividade econômica. Sistema de contas nacionais. Contas
nacionais no Brasil. Matriz insumo-produto. Números Índices. Outras
medidas e indicadores econômicos e sociais.

Conceitos básicos. Sistema Tributário Brasileiro. Orçamentos. Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal.

Características do setor agrícola. Modernização da agricultura. A  questão
agrária. Comercialização, mercados agrícolas e de commodities. Agronegócio
brasileiro e paranaense. Cooperativismo na agricultura.

Estatística descritiva. Medidas de Posição e Separatrizes. Medidas de Dis-
persão. Introdução à probabilidade. Variáveis aleatórias e suas distribui-
ções de probabilidade. Introdução à Estatística Indutiva. Estimação:   por
Ponto e por Intervalo de confiança. Testes de hipótese. Análise de variân-
cia. Análise de Correlação e Regressão Linear.

Introdução à economia financeira e ao mercado de capitais.  Funcionamento
do mercado de capitais e a forma como se insere na organização do Sistema
Financeiro Brasileiro (SFB). Ativos transacionáveis nos principais merca-
dos financeiros, Bolsas de Valores (BOVESPA) e de Mercadorias  e   Futuro
brasileiras (BM&F) e mundiais. Análise fundamentalista e gráfica. Avalia-
ção de ativos e estratégias de investimentos.  Introdução ao Modelo    de
Precificação de Ativos (CAPM - Capital Asset Pricing Model).

Teoria do consumidor. Teoria da produção. Teoria dos custos. Teoria    dos
Preços em Concorrência Perfeita. Monopólio Puro. Concorrência   Monopolís-
tica. Teoria do Equilíbrio Geral na Produção.Noções oligopólio (clássico).
Noções de Teoria dos Jogos.

Regressão simples. Regressão múltipla. Variáveis Dummy.Multicolinearidade.
Heteroscedasticidade. Autocorrelação. Modelos auto-regressivo e  defasagem
distribuída. Modelos de equações simultâneas. Erros de  especificação    e
erros de medição.

O café e a origem da indústria. Economia primário-exportadora e a origem
da indústria. Processo de substituição de importações e a industrializa-
zação. Esgotamento do modelo e a crise dos anos 60. Os anos 70: o  Mila-
gre" brasileiro, o II PND, os Choques do Petróleo.

Participação do Estado na economia: aspectos doutrinários. Sistema  Tribu-
tário. Inter-relação entre política monetária e fiscal. Gastos   públicos.
Financiamento do setor público e suas relações com o conjunto da economia.



3ª Série

4ª Série

6ECO062  ECONOMIA DO TRABALHO A

6ECO064  ECONOMIA INDUSTRIAL

6ECO065  PROJETOS EMPRESARIAIS A

6ECO060  TEORIA MACROECONÔMICA A

6ECO069  COMÉRCIO INTERNACIONAL A

6ECO067  ECONOMIA BRASILEIRA II A

6ECO071  ECONOMIA MONETÁRIA A

6ECO072  FINANÇA INTERNACIONAL

6TCC404  MONOGRAFIA I

Conceitos e fontes para análise do mercado de trabalho. Principais teorias
sobre o mercado de trabalho. Teoria do capital humano e sua crítica.Estru-
tura do emprego no Brasil. Desemprego. Emprego e distribuição   de  renda.
Principais aspectos do mercado de trabalho: políticas salariais,  sindica-
tos, segmentação e discriminação.

Análise estrutural de mercados. Concentração industrial e barreiras   da
entrada. Oligopólio e comportamento estratégico. Mercados e informações.
Estruturas de Mercado e Tecnologia. Grandes Empresas. Economia  e  Regu-
lação. Interação estratégica. Estratégias empresariais.

Desenvolvimento econômico e projetos. Objetivos do projeto; investimento e
financiamento. Organismos financeiros, fundos e programas de  financiamen-
to. Etapas para elaboração de um projeto. A técnica de elaboração de  pro-
jetos de viabilidade. Aspectos administrativos e legais, econômicos,  téc-
nicos e financeiros de um projeto.Elaboração e análise de projetos de via-
bilidade econômico-financeira.

Curto prazo: mercado de bens. Mercados financeiros.  Modelo  IS-LM.  Médio
prazo: mercado de trabalho. Oferta e demanda agregada. Taxa de  desemprego
e a curva de Phillips. Inflação, atividade econômica e expansão monetária.
Longo prazo: crescimento econômico. Poupança, acumulação de capital e pro-
duto. Progresso tecnológico, crescimento, salários e desemprego.  Expecta-
tivas: mercados financeiros e expectativas; expectativas, consumo e inves-
timento; expectativas, produto e política econômica. Economia aberta:   de
mercados de bens e dos mercados financeiros. O mercado de bens em uma eco-
nomia aberta. Produto, taxa de juros e taxa de câmbio. Regimes cambiais.

A teoria do comércio internacional: as formulações clássica e neoclássica.
Críticas a teoria neoclássica. Desenvolvimento teórico recente:  economias
e deseconomias externas,concorrência imperfeita, comércio intra-indústria,
transferência de tecnologia. Políticas e comércio internacional: livre co-
mércio, protecionismo, neo-protecionismo, organismos internacionais.  Evo-
lução da economia internacional.

Os anos 80: esgotamento do padrão de financiamento da economia  (déficit,
inflação e estagnação). Os anos 90: abertura, estabilidade, globalização,
a distribuição de renda, os desequilíbrios regionais e o emprego.  O  pe-
ríodo recente.

Conceito de moeda. Oferta e demanda de moeda. Estrutura e instrumentos  do
sistema financeiro brasileiro. Mecanismos de transmissão da política mone-
tária. Teorias Monetárias de determinação da taxa de juro.

Teorias de ajustamento do balanço de pagamentos: os enfoques das elastici-
dades, absorção e teoria monetarista. Taxas de câmbio e mercado de câmbio:
a abordagem dos ativos. Moeda, taxas de juros e taxas de câmbio. Níveis de
preço e a taxa de câmbio de longo prazo. Especulação e o mercado futuro de
câmbio. Áreas monetárias ótimas.

Projeto de Pesquisa sobre tema específico da ciência econômica.



4ª Série

5ª Série

6ECO068  TÉCNICAS DE PESQUISA EM ECONOMIA A

6ECO070  TÓPICOS AVANÇADOS EM MACROECONOMIA A

6TCC405  MONOGRAFIA II

O processo de investigação científica. Definição do tema e elementos do
projeto de pesquisa. Delineamentos e tipos de pesquisa. Planejamento de
pesquisa. Coleta de informações. Uso das informações bibliográficas   e
estatísticas.Elaboração do relatório de pesquisa.Padronizações e normas
da ABNT em projetos e trabalhos científicos.

Ciclos e Crescimento. Teorias de inflação.

Monografia sobre tema específico da ciência econômica.


