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1. EMENTA 

Moeda: conceito e funções; demanda e oferta de moeda nas diversas teorias econômicas; origens e 

evolução do sistema monetário: o banco central e os bancos comerciais; instituições financeiras 

bancárias e não bancárias; o regime de metas de inflação, operacionalidade da política monetária e 

determinação da taxa de juros; política monetária no debate contemporâneo. 

 

2. OBJETIVO 

Propiciar aos alunos conhecimento dos temas tratados na disciplina, através da apresentação dos 

conceitos básicos e da estruturação do sistema monetário e financeiro, dos modos de operação da 

política monetária e do papel da moeda nas economias capitalistas em distintas teorias. 

 

3. MÉTODO DE TRABALHO 

Aulas expositivas do conteúdo indicado usando o quadro e projeção (data-show), sempre mediada 

pela resolução prática de exercícios de fixação. A leitura dos textos deve preceder a apresentação do 

conteúdo em sala de aula. É facultada a leitura da bibliografia complementar. Dúvidas, sugestões ou 

qualquer forma de contato que diga respeito à disciplina deverão ser feitas pessoalmente ou por e-

mail. As atividades propostas se basearão nas aulas teóricas. 

 

4. FORMAS E MOMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Toda avaliação será levada em conta a coerência e consistência frente aos conteúdos exigidos, assim 

como a organização lógica da exposição. As avaliações serão realizadas através de duas provas 

escritas feitas individualmente (70% da média final), listas de exercícios e resenhas feitas 

individualmente (10% da média final), e um seminário (20% da média final).  

O critério de avaliação dos seminários se dará com os seguintes quesitos de pesos iguais: domínio 

do conteúdo obrigatório; clareza na exposição (fala); instrumentos de exposição (quadro, data-show, 

etc.); objetividade (respeito ao tempo). É facultativo incorporar literatura não obrigatória no 

seminário. 

Obs.: 1) A prova de segunda chamada será feita somente mediante atestado médico; 2) A 

participação nas aulas será considerada na atribuição do conceito final; 3) O plágio de qualquer 

natureza implica em nota nula. 
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5. PROGRAMA DA DISCIPLINA 

 

 Moeda 

- A moeda e suas funções. 

- TQM: versões e postulados. 

- Demanda por Moeda: Keynes, Neoclássicos Keynesianos e Monetaristas. 

 

 Bancos 

- Banco Central e o Sistema Monetário. 

- Bancos Comerciais. 

- Instituições Financeiras Bancárias e Não-Bancárias. 

 

 Política Monetária 

- Regime de metas de inflação, operacionalidade da política monetária: objetivos, instrumentos e 

formação da taxa de juros. 

- Teorias de Política Monetária e o Debate Contemporâneo. 
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