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PROGRAMA DA DISCIPLINA
1. OBJETIVO: A disciplina de Macroeconomia I tem por objetivo apresentar ao
aluno os principais modelos utilizados pela Teoria Macroeconômica
Convencional, com foco nas flutuações cíclicas e na relação entre desemprego e
inflação.
2. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
a. Teorias Keynesianas tradicionais sobre flutuações cíclicas (3 aulas): o
modelo IS-LM e o modelo AD-AS; o modelo keynesiano para uma
economia aberta com mobilidade de capitais; rigidez de preços e salários
nominais; o trade-off entre inflação e desemprego; evidências empíricas
sobre a relação entre moeda e nível de atividade econômica; o
comportamento cíclico do salário real.
b. Fundamentos microeconômicos do ajuste nominal incompleto (4 aulas): o
modelo de Lucas de informação imperfeita; a curva de Phillips e a crítica
de Lucas; evidência internacional sobre o trade-off entre inflação e
desemprego; a economia novo-keynesiana; um modelo de concorrência
imperfeita e fixação de preços; custos de menu e não-neutralidade da
moeda; rigidez real; modelos de falha de coordenação.
c. Inflação e Política Monetária (3 aulas): inflação, expansão monetária e
taxa de juros; política monetária e estrutura a termo da taxa de juros;
inconsistência dinâmica da política monetária discricionária; lidando com
o problema da inconsistência dinâmica; independência do banco central e
inflação; o que a política monetária pode fazer? Regras de taxa de juros e
a condução da política monetária; armadilha da liquidez e metas de
inflação; um modelo para avaliar as regras de taxa de juros; senhoriagem
e inflação; os custos da inflação.
d. Mercado de Trabalho e Desemprego (3 aulas): a oferta agregada num
modelo de competição imperfeita; equilíbrio no mercado de trabalho;
fatores que afetam o desemprego de equilíbrio; sindicatos, fixação de
salários e desemprego de equilíbrio; histerese no desemprego; a
abordagem da curva de Beveridge para o desemprego de equilíbrio.

3. Avaliação discente: A avaliação discente consistirá em duas provas feitas em sala
de aula, com peso de 70% na média final, e de três listas de exercícios, feitas em
casa, com peso de 30% na média final.
4. Horário de atendimento aos alunos: Quartas-feiras das 15:00 as 16:00. Agendar
por e-mail (joreiro@unb.br).
5. Monitor: Theo Santini. E-mail: theosantunes@gmail.com.
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