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Apresentação do Curso

O curso Economia: Aspectos Essenciais é ideal para as pessoas que se

sentem excluídas do debate econômico em virtude de não entenderem os

fundamentos básicos da ciência econômica. O material tem como objetivo

traduzir em uma linguagem mais simples, porém sem perder o rigor

científico-acadêmico, conceitos pouco inteligíveis àqueles que não

entendem de economia, de modo a apresentar os principais conceitos

econômicos, com exemplos da atualidade brasileira e mundial. Ao final do

curso, o participante terá entendido como a economia atua no mundo e,

consequentemente, como funciona nossa realidade.

Observações

Para os cursos de Educação Executiva na modalidade EaD, os dados de

acesso para início do curso serão enviados em dois dias úteis após a

efetivação do pagamento.

Carga Horária Estimada*
20 horas

Prazo**
2 meses

*A carga horária é composta 
pelas seguintes atividades: 

leitura do book, aulas
virtuais, quiz e prova. 

** O prazo para acesso ao 
material será considerado a 

partir do envio de login e 
senha de acesso ao 

participante. 



Público-alvo

Profissionais atuantes na área contábil e financeira que buscam conhecimento

e atualização sobre economia para entendimento do contexto atual.

Pré-requisito:

Não há.

Professor-autor

Prof. Francisco Carlos dos Santos

Doutor em Administração pela Universidade de São Paulo (FEA-USP), Mestre

em Engenharia Econômica pela Universidade Pierre Mendes France (Grenoble

– França), Mestre em Energia e Desenvolvimento pelo IPEN/USP, Especialista

em Finanças (MBA Fipe-USP) e graduado em Economia pela USP. Sólida

experiência como consultor de empresas nas áreas de risco e modelagem

matemática. Experiência em bancos de investimentos nas áreas corporate e

tesouraria. Coordenou projetos na área de pesquisa de mercado para

desenvolvimento de novos produtos/serviços (área de saúde, energia

fotovoltaica e substituição tributária), bem como atuou na área de project

finance. Ministrou treinamentos para bancos na área de risco e finanças (CPA

10, CPA 20, CFA), foi pesquisador e coordenador de cursos MBA da Fundação

Instituto de Pesquisas Econômicas – Fipe, tendo criado e desenvolvido vários

cursos de MBAs. Professor de MBAs da FIA e Fipecafi.



Conteúdo Programático

1. Princípios básicos de economia

2. Fundamentos de macroeconomia

2.1. Fluxo circular da renda - estrutura de análise

3. Agregados macroeconômicos

3.1. Produto Interno Bruto - PIB

3.2 PIB calculado pelo valor adicionado

3.3 PIB nominal e PIB real (PIB Corrente)

3.4 PIB em dólares

3.5 PIB a custos de fatores e PIB a preços de mercado

3.6 Renda pessoal disponível

3.7 Produto Nacional Bruto (PNB)

3.8 Renda Nacional (RN)

3.9. PIB Potencial e hiato do produto

3.10. O PIB pela ótica da demanda agregada

4. Agregados econômicos 

4.1. Consumo das famílias

4.1.1 Investimento em formação bruta de capital fixo

4.1.2 Gastos do governo e receita do governo

4.1.3 Importações e exportações

4.2. Inflação

4.3. Balanço de pagamentos

4.4. Fatores determinantes do crescimento do produto potencial



Conteúdo Programático

5. Objetivos e instrumentos de política econômica 

5.1 Crescimento do produto e do emprego

5.2 Estabilidade de preços ou controle da inflação

5.3 Distribuição equitativa de renda

5.4 Equilíbrio externo

5.5 Dilemas de política econômica: inter-relações e conflitos entre 

objetivos

6. Instrumentos de política econômica

6.1. Política fiscal

6.2. Política monetária

6.3. Política ou políticas cambial e de comércio exterior

6.4. Política de rendas (controles de preços e salários)

ANEXO

 Erros, custos e fatores não previsíveis em economia

 Erros de política econômica

 Fatores não previsíveis em política econômica

 Custos em economia

 Debate: políticas de estabilização x crescimento econômico

• Políticas monetárias e inflação 

 O efeito de uma queda da taxa de juros SELIC

 Correntes de pensamento econômico



Critério de Avaliação

Somente terão direito ao certificado de conclusão os participantes que

obtiverem conceito igual ou superior a 7,5 na Prova ou Reavaliação.

O certificado será enviado dentro de 45 dias, contados a partir do

comunicado de aprovação que será enviado por e-mail.

Materiais e Ferramentas On-line

O curso é composto por material e ferramentas de aprendizagem on-line

disponíveis no ambiente de aprendizagem virtual, o que inclui o seguinte:

1) Book; 2) Aulas Virtuais; 3) Quiz; e 4) Prova.

A fim de facilitar a compreensão das ferramentas de aprendizagem

contidas ou relacionadas ao material, seus usos e aplicações, seguem suas

descrições:

1. Book
Material de leitura em PDF que apresenta o conteúdo do curso de forma

expositiva.

2. Aula Virtual

Videoaula com o professor-autor do curso. Estará disponível e poderá ser

acessada diretamente no ambiente virtual de aprendizagem. Apresenta o

desenvolvimento conceitual e teórico dos temas, de forma dinâmica.

Também pode ser utilizada para desenvolvimento de exercícios práticos

resolvidos passo a passo. Nessa abordagem, pode ser comparada à aula

expositiva clássica, sem interação. Permanecerá disponível no ambiente

virtual de aprendizagem e poderá ser acessada a qualquer momento e por

quantas vezes o participante julgar necessário. Não é permitido fazer o

download das aulas virtuais e seu acesso é limitado ao tempo em que o

participante estiver matriculado no curso.



3. Quiz

O Quiz é composto por questões conceituais desenvolvidos na ferramenta

própria do ambiente virtual e que não requerem muito tempo em sua

resolução. Sua realização não é obrigatória.

4. Prova

A Prova é uma atividade de avaliação on-line composta por um conjunto

de questões objetivas envolvendo testes relacionados ao conteúdo do

curso. Estará disponível para realização a qualquer momento, porém, uma

vez iniciada deverá ser concluída de uma só vez. É considerada na

mensuração do desempenho. Uma vez não alcançado o percentual

mínimo exigido para aprovação no curso, o participante poderá realizar a

Reavaliação.


