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    PROGRAMA 

 

EMENTA: Objeto da Economia. Fundamentos da teoria neoclássica. Conceito de riqueza. Estudo dos fatores de produção. 

Noção geral de equilíbrio. Estudo das contribuições de Jevons, Menger, Walras e Pareto 

 

DISCIPLINA: ECONOMIA NEOCLÁSSICA 

CÓDIGO    : CNM 1129 

Nº DE CRÉDITO: 04 

Nº DE AULAS  : 60 HORAS/AULA 

 

1. PRINCÍPIOS BÁSICOS E PRECURSOSRES 

   l.l. Princípios Básicos 

        - o pensamento neoclássico relacionado a economia, em seu aspecto político-social 

        - o método lógico da economia 

        - objeto e divisão da economia política e social. 

 

   l.2. Os Precursores e a "Revolução Marginalista" 

        - teoria da utilidade 

        - teoria da troca 

        - o mercado e a concorrência- problema da troca de duas mercadorias 

        - curva de demanda e de oferta efetivas - estabelecimento da igualdade entre a oferta e a demanda. 

        - discussão da solução do problema da troca de duas mercadorias entre si 

 

2. A UTILIDADE MARGINAL E A DEMANDA DO CONSUMIDOR 

   2.l. A Teoria do Valor-utilidade 

        - a teoria do valor subjetivo 

        - curvas de utilidade ou de necessidade - teorema da utilidade máxima das mercadorias 

 

   2.2. A Demanda do Consumidor e os Preços 

        - a lei da demanda do consumidor (excedente do consumidor) 

        - complementariedade dos bens 

        - discussão das curvas de demanda 

        - raridade e causa do valor de troca 

 

3. A PRODUTIVIDADE MARGINAL E A OFERTA DO PRODUTOR 

   3.l. Fatores de Produção, Produtividade Marginal e Lei dos Rendimentos 

        - o equilíbrio da empresa 

        - complementariedade e substituição técnica 

        - teoria da produção (os capitais e os rendimentos e os elementos e mecanismos de produção) 

 

4. O EQUILÍBRIO ESTÁTICO DOS MERCADOS EM CONCORRÊNCIA 

   4.l. Teoria das Trocas de Várias Mercadorias entre si 

        - o problema das trocas de várias mercadorias entre si 

        - teorema do equilíbrio geral 

        - lei do estabelecimento do preço das mercadorias 

        - lei de variação dos preços das mercadorias - a medida do valor e da riqueza 
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