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1º
EMENTA

Introdução à economia. Teorias econômicas clássicas e suas principais escolas.
Distribuição de riqueza e renda. Indicadores econômicos. Tópicos atualizados de
macroeconomia. O estado e as políticas econômicas. Economia agrícola, meios de
produção e mercado de comercialização de alimentos. Novos padrões de produção e
consumo de alimentos. Fatores econômicos que afetam a produção, processamento e
comercialização de alimentos. Novos mercados em alimentos e nutrição.
OBJETIVOS
Exame, reflexão, análise e decisão sobre assuntos econômico-financeiros, notadamente
nos campos da produção e respectivos custos.
PERFIL DO EGRESSO
O nutricionista formado pela FAT terá um perfil inovador e crítico capaz de atuar na
promoção, manutenção e recuperação da saúde e prevenção de doenças, em especial a
população em que se insere, visando à segurança alimentar e nutricional de indivíduos e
coletividade, através da atenção dietética. A formação generalista, humanista, ética,
inovadora e crítica está baseada na reflexão sobre a realidade política, econômica,
social, cultural em que se insere esse profissional, comprometido e integrado com as
áreas do conhecimento da ciência da saúde e da nutrição.

CONTEÚDO PROGRAMATICO
UNIDADE I
•

Indicadores econômicos e distribuição da riqueza
o

PIB Nominal

o

PIB Real

o

PNB

o

IDH

o

Deflator do PIB

•

Câmbio Real e Câmbio Nominal

•

Inflação

UNIDADE II
•

•

•

•

Comportamento do consumidor
o

Curva de demanda

o

Elasticidade Preço da Demanda

Análise de custos
o

Custo fixo

o

Custo variável

o

Custo médio

Noções de economia agrícola
o

Principais características da economia agrícola

o

Políticas econômicas para o setor agrícola

Desenvolvimento Agrícola Sustentável
METODOLOGIA

O curso será conduzido através de metodologias tradicionais, tais como aulas expositivas,
discussões de textos, elaboração de trabalhos e atividades, individuais e em grupo, como
forma de lastrear o aluno, para que o mesmo interaja com os conteúdos através de
diferentes maneiras de assimilação.
AVALIAÇÃO
A avaliação será contínua, uma vez que os conteúdos das unidades são co-relacionados.
Desta forma, a avaliação se dará por meio de prova escrita individual, atividades e
trabalhos em grupo. Esses instrumentos darão suporte para a averiguação da assimilação
dos conteúdos trabalhados.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•

ROSSETI, J. P. Introdução à economia. 20 ed. São Paulo: Atlas, 2003.

•

TROSTER, R. L, MORCILLO, F. M.; Introdução à Economia. 3 ed. São Paulo:
Makron Books, 2004.

•

VASCONCELLOS, M. A. S. GARCIA, M. E. Fundamentos de Economia. São
Paulo: Saraiva, 2004.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

•

VASCONCELLOS, M. A. S. PINHO, D. B. (Org) Manual de Economia – Equipe
de professores da USP. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2003.

•

MANKIW,

N.

Gregory;

MONTEIRO,

Maria

José

C.

. Introdução

à

economia: princípios de micro e macroeconomia. Rio de Janeiro: Campus, 2001.
•

SOUZA, Nali de Jesus. Desenvolvimento Econômico. 6 ed. São Paulo: Atlas,
2012.

•

SINGER, Paul. Aprender Economia. 24ed, 2ª reimpressão. São Paulo: Contexto,
2010.

•

PRADO JÚNIOR, Caio. História Econômica do Brasil: São Paulo: Brasiliense,
2006.
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