CURSO: Graduação em Economia – 1º semestre de 2020
DISCIPLINA: Contabilidade Social
PROFESSORA: Maria Teresa Duclos
CARGA HORÁRIA: 60h
PRÉ-REQUISITO: Não Há
HORÁRIO E SALA DE ATENDIMENTO: quarta-feira de 14 horas às 16 horas - sala 1126A
Monitora: Marianna Miele

PLANO DE ENSINO
1. Ementa
Sistema monetário: contas do sistema monetário, meios de pagamento, liquidez, multiplicado
monetário; balanço de pagamentos: contas externas, reservas internacionais, conta corrente, conta
capital, posição internacional de investimentos; contas nacionais: sistema de contas nacionais, produto,
renda, despesa, consumo, poupança, investimento, poupança externa, absorção, déficit público,
números-índices.
2. Objetivos da disciplina
Este curso irá abordar a macroeconomia descritiva, apresentando todos os conceitos
fundamentais necessários ao entendimento das metodologias empregadas na contabilidade nacional, no
balanço de pagamentos e no balanço do sistema monetário. O curso tem como objetivo relacionar estes
conceitos básicos com os fatos (dados) macroeconômicos atuais, destacando a importância da
macroeconomia descritiva na avaliação do desempenho de uma economia, na análise de políticas
alternativas, e em testes de teorias econômicas através de modelos.
3. Objetivos centrais de aprendizagem
O tema central do curso é relacionar os conceitos básicos com os fatos macroeconômicos atuais.
Espera-se que ao final do curso o aluno seja capaz de ler e compreender os artigos de economia de
qualquer jornal ou revista.
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4. Relação da disciplina com o debate contemporâneo
Esta disciplina apresenta os conceitos macroeconômicos básicos que ajudam na compreensão da
conjuntura econômica atual.
5. Procedimentos de ensino (metodologia)
Aula expositiva utilizando conteúdos teóricos e práticos (artigos de jornais ou revistas).
6. Conteúdo programático detalhado
1. Introdução a Macroeconomia (1 aula)
2. Sistema Financeiro Nacional (2 aulas)
3. Moeda, Medição de Oferta de Moeda e Registros Contábeis dos Bancos (3 aulas).
4. Equilíbrio no Mercado Interbancário (2 aulas)
5. Meios de Pagamentos e Multiplicador (2 aulas)
6. Estrutura do Balanço de Pagamentos (2 aulas)
7. Variação das Reservas Internacionais (2 aulas)
8. Passivo Externo Líquido versus Dívida Externa Líquida (2 aulas).
9. Conceitos Básicos da Contabilidade Nacional (2 aulas)
10. Sistema de Contas Nacionais – Economia Fechada sem Governo (2 aulas)
11. Sistema de Contas Nacionais – Economia Aberta sem Governo (1 aula)
12. Sistema de Contas Nacionais – Economia Aberta com Governo (3 aulas)
13. Déficit Público e Tautologias Deduzidas das Contas Nacionais (2 aulas)
14. Números-índices (3 aulas)
15. Revisão Geral (1 aula)
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7. Procedimentos de avaliação
Provas: 100%.
Obs: Listas podem ajudar acrescentando até um ponto na média final.
8. Bibliografia Obrigatória
SIMONSEN Mário Henrique, CYSNE Rubens Penha. Macroeconomia. 4a edição. Editora Atlas, 2009.
MANKIW Gregory. Introdução à Economia – Princípios de Macroeconomia. Editora Cengage
Learning, 2014.
SENNA, José Júlio. Política Monetária: ideias, experiências e evolução. Editora FGV, 2010.
9. Bibliografia Complementar
Stiglitz, Joseph e WALSH Carl (2003) – Introdução à Macroeconomia – Editora Campus.
Sixth Edition of the IMF's Balance of Payments and International Investment
Position Manual (BPM6) – disponível no sítio do Fundo Monetário Internacional
http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/bopman6.htm
6ª edição do Manual de Balanço de Pagamentos e Posição de Investimento
Internacional (BPM6) – disponível no sítio do Banco Central do Brasil
https://www.bcb.gov.br
System of National Accounting 2008 – disponível no sítio da United Nations Satatistics
Division http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna2008.asp
Sistema de Contas Nacionais – IBGE – disponível no sítio do IBGE.
https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/economicas/servicos/9300-contas-nacionaistrimestrais.html?=&t=o-que-e

OBS: outras referências bibliográficas complementares serão divulgadas posteriormente.
10. Minicurrículo do(s) Professor(s)
Possui graduação em Economia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (1980), mestrado
em Economia pela Escola de Pós Graduação Em Economia (1990) e doutorado (PhD) em Economia 3

University of Minnesota (1997). Atualmente é professora da Fundação Getúlio Vargas - RJ. Tem
experiência na área de Economia, com ênfase em Capital Humano, atuando principalmente nos
seguintes temas: economia da saúde e regulação econômica.
10. Link para o Currículo Lattes
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787178E6

4

