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- EMENTA: 
 

A disciplina apresenta conceitos e fundamentos da Economia e dos Mercados, com 

o objetivo de capacitar o estudante a melhor compreender os fenômenos econômicos da 

realidade que o cerca. Busca ênfase aos fundamentos da Teoria do Consumidor e das 

Cadeias Produtivas dos Alimentos. 

São discutidos aspectos relacionados ao comportamento e interação de agentes 

econômicos individuais (pessoas, empresas, o governo) - ou seja, a abordagem 

microeconômica, e na abordagem macroeconômica perspectiva agregada, envolvendo o 

sistema econômico como um todo Serão utilizados exemplos de aplicações às áreas da 

Nutrição, dos fundamentos da Teoria do Consumidor, da firma individual e das Cadeias 

Produtivas de Alimentos. 

Será utilizado um livro texto, mencionando-se também, em cada unidade, 

bibliografia adicional, para outras consultas pelos alunos. A bibliografia básica está listada, 

assim como o livro texto, que também subsidiará as Listas de Exercícios. 

Na parte prática propõe-se aprofundar o exercício no Estudo de Caso 

Multidisciplinar, com atividades de pesquisa de mercado e efeitos dos Cenários possíveis 

no Plano de Negócios que os alunos, em grupos, irão construir. 

 

- OBJETIVO GERAL: 

 A disciplina se propõe introduzir conceitos básicos de Economia para a formação 

do profissional das áreas da Nutrição.  

 

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 - Formar a compreensão dos fundamentos da micro economia, das teorias do 

Consumidor e eficiências na Produção; 

 - Discernir sobre Cadeias Produtivas, Estruturas de mercado, variáveis 

estratégicas; 

 - Introduzir o estudo da  Macro economia; 



 - Discutir fundamentos de Gestão no Negócio da Produção de Alimentos 

 
 
- CRONOGRAMA: CONTEÚDO PROGRAMATICO  
 

Teórico DATAS 

1ª Unidade - Introdução. A teoria econômica: objeto. Economia 
positiva x normativa, real e nominal. Alocação de recursos escassos e 
eficiência. Custos de Oportunidade. Vantagens comparativas e 
ganhos com o comércio. Escolha social: decisões de mercado e 
decisões centralizadas.  

13/03/2017 

2ª Unidade - Microeconomia. Teoria da demanda, o Consumidor e 
Elasticidade da Demanda, Bens Substitutos e Complementares. 

Fatores que afetam a elasticidade, Formas de Cálculo. 

(Apresentação do Estudo de Caso, Levantamento de Mercado 
para estabelecer negócio) 

20/03/20170 e 
27/03/2017 

3ª Unidade - oferta de bens e serviços. Comportamento competitivo; 
determinação de preços; o conceito de equilíbrio de mercado. 
Deslocamentos na e da Oferta e demanda. (Série de Exercício, N° 1 
– resolvido até 17/04/2017) 
 

03/04/2017 

4ª Unidade - Governo como agente regulador; Aplicações, Incidência 
de Impostos e Fixação de Preços Mínimos. 

10/04/2017 

PROVA 1 – Unidades 01 a 04 24/04/2017 

5ªUnidade - Produção - Conceitos Básicos Produção, produtividade, 
fatores de produção, Produto Total, Marginal, Médio, Lei dos 
Rendimentos Decrescentes.  

08/01/2017 
 

6ª Unidade - Custos de Produção; Custos Médio, Marginal; Custo de 
Oportunidade Estudo de Caso Dificuldades com o Manual.  

15/05/2017 

7ª Unidade Estruturas de mercado. Falhas de Mercado: a ideia de 
Externalidades, Monopólio, Oligopólios; conceito de bem público e o 
governo 

22 e 29/05/2017 

(Série de Exercício, N° 2) Unidades 05 a 08 para dia 12/06/2017    

8ª Unidade - Fundamentos da Macro Economia - Política Fiscal, 
Monetária, Cambial e de Rendas.  
- Contas Nacionais. A mensuração da atividade econômica. Produto e 
renda. A despesa global e seus componentes. Comparações 
internacionais de nível de renda. Comparações no tempo, Inflação e 
Índices de preços. 

05 e 12/06/2017 

9ª Unidade: ESTUDO DE CASO – a partir da 6ª Unidade 03/07/2017   

PROVA 2 –  26/06/2017 

Prático:   

- Série de exercício n° 1 17/04/2017 

- Série de exercício n° 2  12/06/2017 

- Seminário Apresentação do Estudo de Caso 03/07/2017 

 

Além de aulas teóricas, com explicações pela professora, séries de exercícios 

serão comentadas em sala de aula e os alunos deverão atentar para o  número de 

avaliações que incluem tais exercícios, fundamentais para o aprendizado da matéria. 

Sempre que necessário a professora estará comentando e revisando os exercícios, 

sempre tendo referência aos exemplos em sala de aula, aplicados à  Nutrição e contidos 

no livro texto. 



 

RECURSOS:  
 

- Além de quadro e giz, serão disponibilizados textos e, sempre que adequado, 

textos comentados, com ou sem uso de data show. 

 
AVALIAÇÕES: 

 
Além das séries de exercício, no mínimo duas (2) para efeito de notas, estão 

previstas duas provas - a primeira, na metade do Semestre, sobre a matéria até então 

ministrada (Unidades 01 a 04) e a segunda, ou final, sobre a segunda parte da disciplina 

(Unidades 5 a 08). 

As avaliações possuem os seguintes pesos: 

 
- 2 Séries de exercício       20% 
- 1ª Prova, na metade do Programa  25% 
- 2ª prova ao final do Programa  25% 
- Trabalhos Estudo de Caso   30% 
 
Calendário: 16 encontros de 03 horas aula, de 14  - 16:40 horas às 2ªs feiras 
 
-BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
Vasconcelos, Marco Antônio Sandoval de - Economia: micro e macro: teoria e exercícios; 
Glossário com 260 principais conceitos econômicos / Marco Antônio Sandoval de 
Vasconcelos - São Paulo, Atlas, 2ª ed. 2001. 
Mochon, Francisco & Toster, Luis Roberto – Introdução à Economia. 
 
 
-BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 
Pindyck, Robert S. & Rubinfeld, Daniel L. – MICROECONOMIA – 5ª EDIÇÃO Tradução e 
revisão técnica: Professor Eleutério Prado. São Paulo: Prentice Hall, 2002. 
- Texto sobre História do Pensamento Econômico 
- Texto sobre Elasticidades 

-Indice de La FAO para los precios de los alimentos – 
http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/foodpriceindex/es - acessado em 
16/03/2011. 
-Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – Balança Comercial 
Brasileira – Dados Consolidados – janeiro - junho/2011. 32p. 
-Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – Conhecendo o 
Brasil em Números – junho/2011.27p. 
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