
 

 

PLANO DE ENSINO 
 

FACULDADE: Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais 

CURSO: Direito Período: 2º 

DISCIPLINA: Economia Ano: 2017 

CARGA HORÁRIA: 40 horas PRÉ-REQUISITO:  
 

EMENTA 

 
O funcionamento da economia de mercado. Economia como ciência social. Falhas de 
mercado e política econômica. O papel do estado na Economia. Noções de 
microeconomia e macroeconomia. Economia internacional e desenvolvimento econômico. 
Economia e Direito. 
   
 

OBJETIVOS 

 
Adquirir competências e habilidades que levam o aluno a compreender a teoria 

econômica, fornecendo uma visão ampla sobre os conceitos micro e macroeconômicos e 

suas respectivas extensões teóricas a fim de auxiliar este profissional no conhecimento do 

ambiente econômico para facilitar o entendimento de normas jurídicas inter-relacionadas  

economia. Compreender a relação entre economia aplicada ao Direito.   

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1. Introdução à Economia 
 

- Conceito de economia 
- Objeto da economia 
- Fatores de produção 
- Necessidades Humanas 
- Lei da Escassez 
- Bens Econômicos: características e classificação  

 
2. Economia como Ciência Social  
 

- Conhecimento da sociedade 
- Classificação dos modelos 
- Modelos e as instituições 
- Divisão da ciência econômica 
- Modelos básicos de sistemas econômicos 

 
3. Falhas de Mercado e Política Econômica 
          

- As falhas do mercado 
- Externalidades 
- Bens Coletivos 
- A Política Econômica 



 

 

- Política econômica e ordenamento jurídico 
 

4. Microeconomia 
 

- A Demanda 
- A Oferta 
- Estruturas de Mercado 
 

5. Macroeconomia 
 

- Conceitos básicos 
- Variáveis macroeconômicas 
- Instrumentos de política macroeconômica 
- Fluxo circular de renda 
- Produto real e produto nominal 
- Produto nacional e produto interno 
- Produto líquido e produto bruto 
- Produto a custo de fatores e produto a preços de mercado 
- Conceitos de renda: renda pessoal e renda pessoal disponível 
- Carga tributária bruta e líquida 
- Formação de capital: poupança e investimento 
 

6. Economia Monetária:  
 
- Origem, conceito, características e funções da moeda. 
- Evolução histórica da moeda 
- Meios de pagamento, oferta monetária e quase-moeda 
- Criação e destruição de moeda 
- Processo de expansão da moeda escritural 
- As contas do sistema monetário 
- O multiplicador dos meios de pagamento 
- Política monetária 
 

7. Economia Internacional 
 

- Balanço de pagamentos 
- Estrutura do balanço de pagamentos 
- Significado do resultado do BP 
- Taxa de câmbio 
- Relação de troca 
- Teorias do comércio internacional 

 
 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aula expositiva dialogada; seminários; atividades de pesquisa; trabalho em grupo; aula 
prática. 

 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 



 

 

 
1a Avaliação - 30 pontos                   
2ª Avaliação - 30 pontos. 
3a Avaliação - 40 pontos   
Exame Especial – 100 pontos 
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