Felipe Basso, Fernanda Valente, Giuliano Ferreira,
LuisaVendruscolo, William Suzuki.

Programa do curso de Introdução à Microeconomia
Atualmente o estudo e entendimento da economia são essenciais para o
nosso cotidiano. Constantemente estamos sujeitos a notícias sobre a economia
nacional e internacional. Para entender os principais conceitos econômicos,
criamos este curso onde vamos apresentar os dez princípios da economia,
elaborados por GregroryMankiw, além disso, vamos expor os conceitos das
curvas de oferta e demanda, bem como a definição de equilíbrio parcial.
Como este curso é introdutório, por meio de uma abordagem da teoria
econômica clássica, nosso foco é em atingir os níveis cognitivos de
conhecimento factual e compreensão, ou seja, pretendemos capacitar o aluno
de modo que ele consiga definir as informações factuais e demonstrar o
entendimento de ideias e conceitos.

Objetivo de aprendizagem de cada módulo. Usar Bloom e verbos
comportamentais.
Objetivos de aprendizagem de cada um dos módulos:
MÓDULOS

Objetivos dos módulos

1º módulo:
princípios da
economia

Ser capaz de listar e interpretar os 10 princípios da
economia, explicar pelo menos 03.

2º módulo: oferta

Ilustrar uma curva de oferta no mercado de um bem,
explicar quais possíveis motivos podem deslocar uma
curva de oferta.

3° módulo:
demanda

Ilustrar uma curva de demanda no mercado de um bem,
explicar quais possíveis motivos podem deslocar uma
curva de demanda.

4° módulo:
equilíbrio

Ilustre e aponte o equilíbrio no mercado, interprete o que
ocorre com preços e quantidades quando ocorre
deslocamento da demanda ou oferta

Proposta de avaliação de cada módulo. Atividades: Absorção, to do e
connecttype.

MÓDULOS

Modo de Avaliação

1º módulo:
princípios da
economia

Responder um quiz. Utilizar 03 princípios para exemplificar
alguma situação atual, permitindo o desenvolvimento das
habilidades e dos atributos do aluno.

2º módulo: oferta

Responder um quiz e um estudo sobre a curva de oferta
explicando quais possíveis motivos podem deslocar uma
curva de oferta.

3° módulo:
demanda

Responder um quiz e um estudo sobre a curva de
demanda explicando quais possíveis motivos podem
deslocar uma curva de demanda.

4° módulo:
equilíbrio

Responder um quiz. Encontrar a quantidade e o preço de
equilíbrio, o excedente do produtor e o excedente do
consumidor de um dado problema e ilustrar graficamente.

𝑀 = 0,2𝐸1 + 0,2𝐸2 + 0,2𝐸3 + 0,2𝐸4 + 0,05𝑄1 + 0,05𝑄2 + 0,05𝑄3 + 0,05𝑄4
M = Média
Ei = Estudo de Caso do Módulo i
Qi = Quiz do Módulo i
Obs: Serão aprovados os alunos que obtiverem média igual ou superior a 5.

Proposta de utilização de ferramentas do moodle para avaliação

MÓDULOS

Recursos do Moodle

1º módulo: princípios da economia Quiz e upload de arquivo no Moodle.
2º módulo: oferta

Quiz e questionário no Moodle.

3° módulo: demanda

Quiz e questionário no Moodle.

4° módulo: equilíbrio

Quiz e upload da imagem no Moodle.

Proposta de conteúdo vinculado a avaliação

MÓDULOS
1º módulo:
princípios da

Material de Aprendizagem



Vídeo aula.
Capítulo 1: Dez Princípios da Economia.

economia

Introdução à Economia, N Gregory Mankiw 5ª
edição.

2º módulo: oferta




Vídeo aula.
Capítulo 4: As Forças de Mercado da Oferta e da
Demanda. Introdução à Economia, N Gregory
Mankiw 5ª edição.

3° módulo:
demanda




Vídeo aula.
Capítulo 4: As Forças de Mercado da Oferta e da
Demanda. Introdução à Economia, N Gregory
Mankiw 5ª edição.

4° módulo:
equilíbrio




Vídeo aula.
Capítulo 4: As Forças de Mercado da Oferta e da
Demanda. Introdução à Economia, N Gregory
Mankiw 5ª edição.

