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Código Disciplina/Nome:  
EQE 360 - Ciências Sociais e Introdução a Economia 

Tipo: Disciplina Obrigatória 
  
Carga Horária Teórica : 45 h                      Prática:   h 
 
Cursos : Engenharia Química, Química Industrial, Engenharia de Alimentos e 
Engenharia de Bioprocessos. 
 

Pré-requisito:   

Créditos:03  
 
Objetivo: 
Abordar as diferentes formas de organização das sociedades humanas em 
perspectiva histórica. Abordar o papel do governo em uma sociedade, destacando 
alguns pensadores políticos. Apresentar os conceitos básicos associados ao objetivo 
do estudo da economia: o relacionamento entre os homens com vista à obtenção de 
bens através da produção, repartição e troca. 
  
Ementa: 
Natureza e métodos das ciências sociais. As sociedades humanas e sua evolução. As 
classes sociais. Papel do Governo em uma sociedade. Conceitos econômicos 
básicos. O sistema econômico. A produção capitalista. Os agregados sociais. Medida 
da produção global. Mercados. Procura e oferta. Repartição da renda. Moeda, bancos 
e sistema financeiro. Nível de atividade econômica e desemprego. Comércio 
internacional. Desenvolvimento econômico. 
 
Conteúdo Programático: 
1. Formas de sociedade. Bandos de caçadores-coletores: Tribos segmentares. 
Sociedades estatais. Formas de sociedade e sua evolução segundo Marx e Engels. 
(6 h) 
2. Aparecimento da desigualdade em uma sociedade. As classes e as mudanças 
sociais. (3 h) 
3. Papel do governo em uma sociedade. Breve notícia sobre alguns pensadores 
políticos. A democracia e alguns de seus problemas. (3 h) 
4. Objetos de estudo da economia. Fatores de produção. Setores e ramos da 
produção. Agregados sociais. Países desenvolvidos e em desenvolvimento. (4 h) 
5. Objetivos e evolução da dimensão da unidade produtora. Moderna empresa 
capitalista: grupos conflitantes e objetivo. Limitações da forma capitalista de 
economia. (4 h) 
6. Mercados. Estruturas de mercado. Procura. Elasticidade da procura. Oferta. 
Equilíbrio instantâneo em concorrência pura e em monopólio. Efeitos de modificações 
na procura e oferta. Custos e suas classificações. (4 h) 
7. Limitações da teoria dos preços. Oligopólio puro e diferenciado. Obstáculos à 
entrada de novas empresas em um setor. (3 h) 



8. Repartição da renda - Aspectos funcional e pessoal. (3 h) 
9. Moeda. Bancos e sistema financeiro. Variações no valor da moeda. (3 h) 
10. Desempenho e nível de atividade. Análise de Keynes. Medidas de reativação 
econômica. A contribuição de Kalecki. Ciclos econômicos. (4 h) 
11. Comércio internacional. O balanço de pagamentos. (3 h) 
12. Desenvolvimento econômico. A revolução industrial inglesa, no continente 
europeu, nos EUA e no Japão. A industrialização brasileira. (5 h) 
 
Bibliografia Recomendada (no mínimo 3) 
1. Browne, A.L. (1988) Introdução à Economia Política. Civilização Brasileira - Editora 
UFRJ. 
2. VARIAN, H. (2000) Microeconomia – Princípios Básicos. Campus Editora 
3. Pinho, D. B.; Vasconcellos, M. A. S. (Org.) (2006) Manual de Economia. 5ª ed. São 
Paulo: Saraiva. 
 
Bibliografia Complementar ( no mínimo 5) 
1. Huberman, L. (1976) História da Riqueza do Homem. Zahar Editores. 
2. Dobb, M. (1983) A Evolução do Capitalismo. Zahar Editores. 
3. Galbraith, J. K. (1986) A Era da Incerteza. Livraria Editora Pioneira. 
4. Vasconcellos, M. A. S.; Garcia, M. E. (2008) Fundamentos de Economia. 5ª Ed, 
São Paulo: Saraiva 
5. Guimarães, E. A. (1982) Acumulação e Crescimento da Firma - Um Estudo de 
Organização Industrial.  Zahar Editores. 
6.. Vasconcellos, M. A. et al (1998). Fundamentos de Economia. São Paulo, Ed. Saraiva.
 

 

 

 

 

 


