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PLANO DE ENSINO 
I. IDENTIFICAÇÃO 
Curso: Administração Pública 

Departamento: Departamento de Administração Pública 

Disciplina: Teoria Econômica I Código: 23TECO1 

Carga horária: 72 horas Período letivo: 2020/2 Termo: 2º 

Professor: Ivoneti Ramos 

Contato: ivoneti.ramos@udesc.br 

 
II. EMENTA 

 

 

III. OBJETIVOS 

 

 

IV. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 

 

V. METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Conceito de economia. Princípios de economia. Evolução e divisão do estudo da economia. 
Microeconomia. Modelos microeconômicos. Consumidor. Demanda e oferta. Mercado e produção. 
Estruturas de mercados. Incertezas. Teoria dos jogos. 

3.1 Objetivo geral 

Fornecer ao aluno o instrumental analítico básico que o permita compreender os conceitos, 

modelos e principais aplicações da ciência econômica, visando proporcionar ao administrador 

público uma melhor compreensão dos mecanismos através dos quais as políticas públicas 

afetam os resultados dos agentes econômicos. 

 

3.2 Objetivos Específicos: 

- Conhecer os principais modelos microeconômicos. 
- Analisar casos da administração pública à luz da microeconomia. 

- Compreender a aplicação da microeconomia no contexto da gestão pública. 

- Realizar análise de dados microeconômicos que impactam a gestão pública. 

BLOCO I - Introdução à Economia 

1.1 Princípios e divisão do estudo da economia 
1.2 Modelo de demanda e oferta 

1.3 Conceito de elasticidade e suas aplicações 

1.4 Consumidores, produtores e eficiência dos mercados / Custos da tributação e eficiência 

 

BLOCO II – Estruturas de Mercado e Bem-Estar 

2.1 Demanda e oferta e políticas públicas 

2.2 Externalidades e Bens Públicos 
2.3 Estruturas de mercado 

2.4 Teoria dos jogos 

Os conteúdos serão trabalhados dentro da estratégia de aulas não-presenciais (conforme 

Resolução Nº 032/2020 –CONSUNI  e Resolução Nº 050/2020 – CONSUNI) com a 

seguinte previsão: 

http://www.esag.udesc.br/
mailto:ivoneti.ramos@udesc.br
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/032-2020-cni.pdf
https://www.udesc.br/conselho/consuni/resolucoes#2020
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VI. SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada através dos procedimentos abaixo (pesos aplicados às médias): 

6.1 Exercícios de Fixaçao dos blocos (EF): 10% 

6.2 Estudos de Caso dos blocos (EC): 40% 

6.3 Avaliação Geral dos blocos (AG): 50% 

 

Média Final = (Média EF * 0,10) + (Média EC * 0,40) + (Média AG* 0,50)  

 

Observação:  

- 02 listas de exercícios de fixação por bloco 

- 01 estudo de caso por bloco 

- 01 avaliação geral por bloco 
 

Critérios gerais de avaliação: 
 

 Critérios de avaliação de provas: objetividade / articulação entre os conteúdos apreendidos / 
coerência conceitual; capacidade de síntese. 

 Critérios de avaliação para atividades: coerência conceitual / concisão / segurança / trabalho 
em equipe, quando for o caso de avaliações em dupla ou grupo. 

 A prova de exame final engloba todo o conteúdo ministrado nos blocos 

 Trabalhos nos quais se constatar evidência de cópias de outros trabalhos, livros ou internet, 
sem menção às fontes, receberão nota zero e não poderão ser refeitos 

 Trabalhos postados ou entregues fora da data prevista serão penalizados com um ponto por 
dia de atraso. 

 Serão penalizados em até 10% da nota os trabalhos que não seguirem as Normas da ABNT. 

Propõe-se estabelecer um ambiente de respeito, bom relacionamento interpessoal entre todos 
os envolvidos na disciplina: alunos e professor. Para tanto, é necessário demonstrar maturidade 
e postura ética, de responsabilidade e compromisso com a própria aprendizagem. 

 
 
 
 
 
 
 

- Atividades síncronas: serão realizadas por meio de aula expositiva-dialogada virtual e/ou 

rodas de conversa virtuais (na sala BBB da plataforma Moodle*), que podem ser 

complementas com estudos dirigidos/cases, games e questionários/exercícios. 

- Atividades Assíncronas: serão realizadas por meio da utilização de recursos tecnológicos 

da plataforma Moodle, materiais no formato eletrônico (videoaulas, livros, apostilas, artigos, 

etc), estudos dirigidos/cases, e-quiz, exercícios, videoaulas, fóruns, podcasts, games. Para 

estas atividades serão estabelecidos prazos de entrega e/ou participação. 

Os conteúdos das aulas forma divididos em dois blocos: BLOCO I - Introdução à Economia e 

BLOCO II – Estruturas de Mercado e Bem-Estar. 

A leitura para cada bloco está indicada no “Cronograma Aulas Nao Presenciais”, disposto na 

sala virtual da disciplina no Moodle. O referido cronograma segue também anexo a este plano 

de ensino. 

* Em caso de instabilidade na plataforma Moodle, poderá ser utilizada a Sala Teams (Microsoft 

Office da Udesc) para a realização de atividades síncronas.  Da mesma forma, a plataforma do 
Polvo poderá ser utilizada de forma complementar às atividades assíncronas. 
 

http://www.esag.udesc.br/
https://www.moodle.udesc.br/course/view.php?id=17654
http://polvo5.udesc.br/auth/index#/
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VII. BIBLIOGRAFIA 

 

 

Informações sobre realização de Prova de 2ª Chamada 

A Resolução nº 039/2015-CONSEPE regulamenta o processo de realização de provas de segunda chamada. 
Art. 1º - O acadêmico regularmente matriculado que deixar de comparecer a qualquer das avaliações nas datas 
fixadas pelo professor, poderá solicitar segunda chamada desta avaliação através de requerimento por ele 
assinado, ou por seu representante legal, entregue na Secretaria de Ensino de Graduação e/ou Secretaria do 
Departamento, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de realização da avaliação, sendo 
aceitos pedidos, devidamente comprovados e que se enquadrem em um das seguintes situações: 
I - problema de saúde do aluno ou parente de 1º grau, devidamente comprovado, que justifique a ausência; 

II - ter sido vítima de ação involuntária provocada por terceiros, comprovada por Boletim de Ocorrência ou 
documento equivalente; 
III - manobras ou exercícios militares comprovados por documento da respectiva unidade militar; 
IV - luto, comprovado pelo respectivo atestado de óbito, por parentes em linha reta (pais, avós, filhos e netos), 
colaterais até o segundo grau (irmãos e tios), cônjuge ou companheiro (a), com prazo de até 5 (cinco) dias 
úteis após o óbito; 
V - convocação, coincidente em horário, para depoimento judicial ou policial, ou para eleições em entidades 
oficiais, devidamente comprovada por declaração da autoridade competente; 
VI - impedimentos gerados por atividades previstas e autorizadas pela Chefia de Departamento do respectivo 
curso ou instância hierárquica superior, comprovada através de declaração ou documento equivalente; 
VII - direitos outorgados por lei; 
VIII - coincidência de horário de outras avaliações do próprio curso, comprovada por declaração da chefia de 
departamento; 
IX – convocação para competições oficiais representando a UDESC, o Município, o Estado ou o País; 
X – convocação pelo chefe imediato, no caso de acadêmico que trabalhe, em documento devidamente 
assinado e carimbado, contendo CNPJ da empresa ou equivalente, acompanhado de documento anexo que 
comprove o vínculo empregatício, como cópia da carteira de trabalho ou do contrato ou de documento 

equivalente. Parágrafo único - O requerimento deverá explicitar a razão que impediu o acadêmico de realizar 
a avaliação. 
Leia a resolução na integra na página da Secretaria dos Conselhos: 
http://www.ceavi.udesc.br/arquivos/id_submenu/371/039_2015_cpe.pdf 

Básica 

MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia. São Paulo: Cengage Learning, 2014. 

VARIAN, Hal R. Microeconomia: uma abordagem moderna. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. 

VASCONCELLOS, Marco Antônio Sandoval de. Economia: micro e macro. 5. ed. São 

Paulo: Atlas, c2011. 

Complementar 
EQUIPE DE PROFESSORES DA USP. Manual de economia. São Paulo: Saraiva, 2011. 
SANDRONI, Paulo. Novíssimo dicionário de economia. 14. ed. São Paulo: Best Seller, 2004. 
HALL, Robert E, Lieberman, Marc. Microeconomia: princípios e aplicações. São Paulo: Pioneira, 

2003. 

PINDYCK, Robert S; RUBINFELD, Daniel L. Microeconomia. 7. ed. São Paulo: 

Pearson/Prentice Hall, c2009. 
STIGLITZ, Joseph E; WALSH, Carl E. Introdução à microeconomia. Rio de Janeiro: Campus, 2003. 

http://www.esag.udesc.br/
http://www.ceavi.udesc.br/arquivos/id_submenu/371/039_2015_cpe.pdf


 
 

Cronograma da disciplina de Teoria Econômica I (Matutino) – Profa Ivoneti Ramos 
 

Bloco I  - Introdução à Economia 

AULA CH DATA HORÁRIO FORMA CONTEÚDO ATIVIDADE PLATAFORMA 

1 4 03/11 

08:20 às 10 h Síncrona 
Apresentação do 

professor/estudantes/ plano de 
ensino /sala de aula virtual 

Roda de Conversa na Sala BBB 
Recomendações: 

- Ler o plano de ensino e o cronograma de aulas 
antecipadamente 

- Ler o manual da Netiqueta 
- Explorar os tópicos da sala de aula virtual 

 

Moodle 

-- Assíncrona Contexto econômico atual Debate assíncrono no Fórum de Integração 

2 4 10/11 

08:20 às 10 h Síncrona 
Princípios de Economia e Divisão do 

estudo de Economia 

Aula expositiva-dialogada na sala BBB 
Recomendações: 

- Assistir a videoaula Princípios Econômicos 
- Realizar a leitura do capítulo 1 do Mankiw Moodle 

-- Assíncrona Aplicações Exercício de Fixação 

3 4 17/11 

08:20 às 10 h Síncrona Modelo  de demanda e oferta 

Aula expositiva-dialogada na sala BBB 
Recomendações: 

- Assistir a videoaula Modelo de Oferta e Demanda 
- Realizar a leitura do capítulo 4 do Mankiw Moodle 

-- Assíncrona Aplicações Estudo de caso do Bloco I 

4 4 24/11 

08:20 às 10 h Síncrona Elasticidades e suas aplicações 

Aula expositiva-dialogada na sala BBB 
Recomendações: 

- Assistir a videoaula Modelo de Oferta e Demanda 
- Realizar a leitura do capítulo 5 do Mankiw Moodle 

-- Assíncrona Aplicações e-Quiz 

5 4 01/12 

08:20 às 10 h Síncrona 
Consumidores, produtores e 

eficiência dos mercados - Custos da 
tributação e eficiência 

Aula expositiva-dialogada na sala BBB 
Recomendações: 

- Assistir a videoaula Modelo de Oferta e Demanda 
- Realizar a leitura dos capítulos 7 e 8 do Mankiw 

Moodle 

-- Assíncrona Aplicações Exercício de Fixação 

6 4 08/12 

08:20 às 10 h Síncrona Revisão Bloco I Roda de Conversa na Sala BBB 

Moodle 

-- Assíncrona Avaliação Geral do Bloco I 
Será disponibilizada no dia 15/12  

Obs: o prazo para resolução constará no moodle                                                                                                 

7 4 15/12 

08:20 às 10 h Síncrona Fechamento do Bloco I Roda de Conversa na Sala BBB 

Moodle 

-- Assíncrona Debate Conjuntura econômica 

Observações:  
a) Poderá ocorrer variação no cronograma, mas qualquer alteração será divulgada com antecedência aos alunos. 

b) O atendimento da monitoria será realizado na sala virtual da Monitoria mediante agendamento. 
c) A plataforma do Polvo poderá ser utilizada de forma complementar. 

 
 
 

  

Veja abaixo o cronograma do Bloco II... 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.moodle.udesc.br/course/view.php?id=17654
https://www.moodle.udesc.br/course/view.php?id=17654
https://www.moodle.udesc.br/course/view.php?id=17654
https://www.moodle.udesc.br/course/view.php?id=17654
https://www.moodle.udesc.br/course/view.php?id=17654
https://www.moodle.udesc.br/course/view.php?id=17654
https://www.moodle.udesc.br/course/view.php?id=17654
https://www.moodle.udesc.br/course/view.php?id=17654
http://polvo5.udesc.br/auth/index#/


 
 
 
 

Bloco II  - Estruturas de Mercado e Bem-estar 
AULA CH DATA HORÁRIO FORMA CONTEÚDO ATIVIDADE PLATAFORMA 

8 4 09/02 

08:20 às 10 h Síncrona 
Demanda e oferta e políticas 

públicas 

Aula expositiva-dialogada na sala BBB 
Recomendações: 

- Assistir a videoaula de Demanda e Oferta 
de PP 

- Realizar a leitura do capítulo 6 do 
Mankiw 

Moodle 

-- Assíncrona Aplicações Estudo de Caso do Bloco II 

9 4 23/02 

08:20 às 10 h Síncrona Externalidades  

Aula expositiva-dialogada na sala BBB 
Recomendações: 

- Assistir a videoaula de Externalidades 
- Realizar a leitura do capítulo 10 do 

Mankiw 
Moodle 

-- Assíncrona Aplicações Exercício de Fixação + e-Quiz 

10 4 02/03 

08:20 às 10 h Síncrona Bens Públicos 

Aula expositiva-dialogada na sala BBB 
Recomendações: 

- Assistir a videoaula de Bens Públicos 
- Realizar a leitura do capítulo 11 do 

Mankiw 
Moodle 

-- Assíncrona Aplicações e-Quiz 

11 4 09/03 

08:20 às 10 h Síncrona 

Estrutura de Mercado 

Aula expositiva-dialogada na sala BBB 
Recomendações: 

- Assistir a videoaula de Estrutura de 
Mercados 

- Realizar a leitura dos capítulos 14 e 15 
do Mankiw 

Moodle 

-- Assíncrona Aplicações Exercício de Fixação 

12 4 16/03 

08:20 às 10 h Síncrona Estrutura de Mercado 

Aula expositiva-dialogada na sala BBB 
Recomendações: 

- Realizar a leitura do capítulo 17 do 
Mankiw 

- Leitura da Lei de Defesa Econômica 
Moodle 

-- Assíncrona Aplicações e-Quiz 

13 4 23/03 

08:20 às 10 h Síncrona Teoria dos Jogos 

Aula expositiva-dialogada na sala BBB 
Recomendações: 

- Realizar a leitura do capítulo 17 do 
Mankiw Moodle 

-- Assíncrona Aplicações Resolução de Jogos 

14 4 30/03 

08:20 às 10 h Síncrona Revisão Bloco II Roda de Conversa na Sala BBB 

Moodle 

-- Assíncrona Avaliação Geral Bloco II 
Será disponibilizada no dia 30/03  

Obs: o prazo para resolução constará no 
moodle                                                                                                 

15 4 05/04 

08:20 às 10 h Síncrona Fechamento Bloco II Roda de Conversa na Sala BBB 

Moodle 

-- Assíncrona Debate Conjuntura econômica 

 
Observações:  

a) Poderá ocorrer variação no cronograma, mas qualquer alteração será divulgada com antecedência aos alunos. 
b) O atendimento da monitoria será realizado na sala virtual da Monitoria mediante agendamento. 

c) A plataforma do Polvo poderá ser utilizada de forma complementar. 
d) os exames terão calendário divulgado pelo departamento e ocorrerão de 07 à 13/04/2020. 

 
 
 

 

https://www.moodle.udesc.br/course/view.php?id=17654
https://www.moodle.udesc.br/course/view.php?id=17654
https://www.moodle.udesc.br/course/view.php?id=17654
https://www.moodle.udesc.br/course/view.php?id=17654
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12529.htm
https://www.moodle.udesc.br/course/view.php?id=17654
https://www.moodle.udesc.br/course/view.php?id=17654
https://www.moodle.udesc.br/course/view.php?id=17654
https://www.moodle.udesc.br/course/view.php?id=17654
https://www.moodle.udesc.br/course/view.php?id=17654
http://polvo5.udesc.br/auth/index#/

