Departamento de Economia, Administração e Sociologia – ESALQ/USP
LES 213 – FUNDAMENTOS DE ECONOMIA, POLÍTICA, DESENVOLVIMENTO
2º semestre 2019
PROGRAMA
I. OBJETIVO
Fornecer ao estudante os conhecimentos básicos de teoria econômica aplicada aos problemas
enfrentados pela agricultura e agronegócio.
II. PROGRAMA ANALÍTICO
Tópicos de Microeconomia
- Mercados
- Interação entre demanda e oferta e elasticidades
- Teoria da produção e dos custos
Tópicos de Macroeconomia e Desenvolvimento
- Renda e Emprego
- Economia Internacional e vantagens comparativas
- Inflação e deflacionamento
- Crescimento Econômico e Desenvolvimento Econômico
- Conceitos e Medidas de Crescimento e Desenvolvimento
- Fatos Estilizados e Modelos de Crescimento e Desenvolvimento
- Teorias de Desenvolvimento da Agricultura
Tópicos Especiais
- Mercados Futuros Agropecuários (Prof. Pedro Marques)
- Economia dos Recursos Naturais (Prof. Ricardo Shirota)
III. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

P1  P2  P3   5,0
3

(para aprovação)

em que P1 é a nota da 1ª prova, P2 é a nota da 2ª prova, P3 é a nota da 3ª prova.
Datas e local das Provas: Anfiteatro do Pavilhão de Engenharia
P1: 30 de agosto
P2: 18 de outubro
P3: 29 de novembro (Local a ser definido)
Revisão de prova: agendamento com o professor por e-mail.
Haverá prova repositiva, em 6 de dezembro de 2019, para os alunos que eventualmente não
tiverem realizado uma das provas.
Não haverá prova substitutiva, isto é, não haverá uma segunda oportunidade para elevar a nota
obtida nas provas.
Dia e horário do plantão de dúvidas: agendamento com o professor por e-mail.

IV. BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MANKIW, N.G. Introdução à economia. Rio de Janeiro: Campus, 2014.
PINDICK, R.; RUBINFELD, D. Microeconomia. 8ed. São Paulo: Pearson, 2013.
OBS: Os capítulos que iremos utilizar serão disponibilizados no serviço de Xerox do
departamento (A sala de reprografia localiza-se ao lado do elevador no 1º andar do prédio
da engenharia).
Quem tiver interesse, os dois livros acima também estão disponíveis no serviço de reserva
da biblioteca do LES (1º andar do Pavilhão de Economia e Sociologia) e algumas cópias
de edições anteriores na biblioteca central.

NOTA IMPORTANTE: Toda matéria a ser apresentada neste curso faz parte também do conteúdo
básico da maior parte dos cursos de graduação que não são das áreas de
humanas, como exemplo em diversos cursos de engenharias. Ou seja, o
material de “introdução à economia” é muito popular e largamente
disponível na internet. Portanto, recomendo fortemente que vocês se
sintam-se à vontade para usar as ferramentas de busca do Google em caso
de dúvidas e reforço do conteúdo administrado.

V. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ARAÚJO, P. F. C. de; SCHUH, G. E. Desenvolvimento da Agricultura: natureza do processo
e modelos dualistas. São Paulo: Editora Pioneira, 1975
BACHA, C.J.C. Economia e Política Agrícola. São Paulo, Atlas, 2004
Economia e Administração Agroindustrial. Série didática nº 96, Piracicaba, DEAS/ESALQ,
2003. (apostila elaborada pelos professores do DEAS/ESALQ/USP)
LIMA, RAS. Economia Aplicada à Agropecuária. Apostila 2013

