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EMENTA 

Curso de Teoria Microeconômica I 
Este será o primeiro curso da sequência de microeconomia. O curso abrangerá a teoria do consumidor, 
a teoria da produção, escolha sobre incerteza, além de elementos básicos de estática comparativa 
monótona. A maioria do curso será baseada no livro texto do MWG (1995), abrangendo os capítulos 1 
a 6. Contudo, em algumas partes do curso utilizaremos material adicional. 
 
Este curso será substancialmente mais formal do que os cursos típicos de microeconomia de graduação. 
Espera-se que o aluno seja capaz de entender e utilizar argumentos formais para se comunicar. 
Distribuiremos uma lista de exercícios por semana. A lista deverá ser entregue em uma semana e valerá 
5% da nota final. O primeiro exame valerá 45% da nota final e o segundo 50%. 
 

OBJETIVOS 
Estudar a formação da demanda a partir do comportamento individual dos consumidores, o 
comportamento do consumidor perante o risco através do conceito de utilidade esperada e o 
comportamento da firma competitiva 
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3) Mas-Colell, Andreu, Micheal Wintson and Jerry Green (MWG) (1995). Microeconomic Theory. New 
York: Oxford university Press. Será o livro texto do curso. 
 
4) Varian, H. (1992). Microeoconomic Analysis, 3rd Edition. New York. W.W. Norton. Bom começo 
para alunos quem estão com dificuldades de ler o MWG. 
 

 


