MACROECONOMIA I – 2014.2
PROFESSOR JOSÉ LUIS OREIRO

1. Objetivo: A disciplina Macroeconomia I tem por objetivo apresentar ao aluno
os principais modelos de análise macroeconômica de forma a capacitar o mesmo
a entender a determinação e as flutuações do nível global de atividade
econômica, as causas e as conseqüências do processo inflacionário, bem como o
impacto dos fluxos internacionais de capitais sobre a eficiência das políticas
governamentais de controle da demanda agregada.
2. Programa
Parte I: Fundamentos da Análise Macroeconômica (12 aulas)
I.1 Demanda agregada e o produto de equilíbrio (2 aulas)
I.2 Ajuste dinâmico no mercado de bens (1 aula)
I.3 Mercados financeiros : títulos, moeda e a taxa de juros (2 aulas)
I.4 O modelo básico IS-LM (2 aulas)
I.5 A “identidade” de Fisher: taxas de juros nominais e reais (1 aula)
I.6 Os preços dos títulos públicos e a curva de rendimentos (1 aula)
I.7 Expectativas e a eficácia da política econômica (2 aulas)
Leituras: Blanchard (2007, caps. 3-5, 14-15, 17); Gordon (2000,
caps. 3-5); Mankiw (2004, caps.10-11).
Parte II: Oferta Agregada, Inflação e Desemprego (10 aulas)
II.1 O mercado de trabalho : desemprego e salários (2 aulas)
II.2 O modelo básico de oferta e demanda agregada (2 aulas)
II.3 Inflação e desemprego : a curva de Phillips (2 aulas)
II.4 Curva de Phillips, Lei de Okun e o custo da desinflação (2 aulas)
Leituras: Blanchard (2004, caps. 6-9); Gordon (2000, caps.7-8);
Mankiw (2004, caps.13 e 14).
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3. Contato com o professor: E-mail: jose.oreiro@ie.ufrj.br. Página pessoal:
www.joseluisoreiro.com.br
4. Avaliação: A avaliação consistirá em duas provas, cada qual será aplicada ao
final do bimestre correspondente; e quatro listas de exercícios. As provas terão
um peso de 80 % na média final e as listas terão um peso de 20 % na média
final. As listas poderão ser feitas em grupos de até 5 alunos. Não serão
permitidas listas “copiadas” de outros grupos. Os infratores terão grau “zero” na
lista referente.
5. Calendário das Provas Parciais:
P1: 07/10/2014
P2: 02/12/2014
Prova Final: 09/12/2014
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