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PROGRAMA DA DISCIPLINA 

Ementa: 
Enfoque jornalístico da economia. Introdução à economia: conceitos fundamentais e macroanálise. 

Principais doutrinas e sistemas econômicos, evolução do pensamento econômico. Panorama brasileiro e 

mundial: principais questões econômicas da atualidade. Fundamentos do Jornalismo Econômico. 

Objetivos 
 Familiarizar o aluno com os aspectos básicos e fundamentais da Economia necessários para a 

realização de uma cobertura jornalística adequada e qualificada de matérias de conteúdo 

econômico; 

 Fornecer um panorama histórico geral da evolução da economia, priorizando o desenvolvimento 

econômico brasileiro; 

 Capacitar o aluno a utilizar as ferramentas da Economia para formar uma compreensão mais 

abrangente e aprofundada da realidade. 

 Discutir os aspectos fundamentais da atual cobertura econômica e política para diferentes mídias – 

impressa e eletrônica – utilizando técnicas da comunicação comparada. 

Metodologia 
Os conceitos e fundamentos ensinados em sala de aula serão relacionados à cobertura econômica dos 

noticiários, de modo a permitir que os alunos tenham exemplos práticos de terminologias abstratas. Leitura 

de textos relacionados à aula. 

Critérios de Avaliação 
3 avaliações semestrais (AV1, AV2 e AV3); participação do aluno em sala de aula.  

Conteúdo programático 

 

UNIDADE 1 - Introdução à Economia e à Macroanálise Econômica 

- Apresentação do curso, programa e formas de avaliação. 

- Ética no Jornalismo Econômico; ideologia e jornalismo. 

- Definição de economia; economia enquanto ciência; a relação entre economia e trabalho.  



- Introdução à macroanálise da economia/indicadores econômicos: carga tributária, gastos 

governamentais, dívida pública, nível de emprego e taxa desemprego; nível de consumo; nível de 

investimento e de poupança. Taxa de juros, inflação; carga tributária, gastos governamentais e 

dívida pública. PIB e RNB/ PNB. 

- Concorrência - principais conceitos. A relação entre oferta e procura. 

 

UNIDADE 2 – Doutrinas e Sistemas Econômicos 
- Doutrinas e Sistemas Econômicos I: Mercantilismo e Feudalismo. 

- Doutrinas e Sistemas Econômicos II: Comunismo, Socialismo e Capitalismo. 

 

UNIDADE 3 - Evolução do Pensamento Econômico 

- Trabalho como fonte do valor (Adam Smith); a divisão do trabalho; mercado e a alocação ótima 

dos recursos ("mão invisível”); análise de produção jornalística (“a mão ‘visível’ do 

capitalismo”). 

- Evolução do pensamento econômico: principais autores. 

 

UNIDADE 4 – Panorama Econômico Brasileiro e Mundial (Atualidades) 

- Temas atuais: crise econômica e meios de comunicação de massa. 

- conceitos relacionados à crise (contexto 2008): subprime, home equity, entre outros. 

- Debate e análise de cobertura jornalística relacionada a crises econômicas. 
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