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Ementa
Fundamentos de microeconomia e turismo, conceito de economia, problema econômico fundamental, escassez, necessidades humanas e utilidade, agentes
econômicos, a economia de mercado, elasticidade, aspectos econômicos do turismo, estruturas de mercado, fundamentos de macroeconomia e turismo,
agregados econômicos, determinação da renda nacional, emprego e distribuição de renda, aspectos macroeconômico do turismo, dinheiro e sistema
econômico. Relações econômicas internacionais, o turismo e as relações econômicas internacionais.

Objetivo
Introduzir o aluno no estudo da teoria econômica, a partir da compreensão do funcionamento de uma economia de mercado, visualizando em sua
contextualização a atividade econômica do Turismo.

Conteúdo
1.  História Econômica do Turismo e a importância do Turismo no mundo atual. 
2. Teoria Econômica do turismo:Aspectos Microeconômicos
3. Estruturas de mercado   - o papel dos agentes no turismo
4. A renda nacional, seus componentes e financiamento  - fundamentos de macroeconomia - A ação do turismo e seu papel na circulação monetária
5. Introdução à teoria monetária  agregados monetários  e determinação da renda nacional  impacto do turismo                     
6. O Comércio Internacional  o turismo e o papel na balança de pagamentos
7.Desemprego  tipos de emprego(e subemprego) e desempregos
8. Noções de Desenvolvimento e Crescimento Econômico   - o papel do Turismo          
9. A Experiência Brasileira de Crescimento/Desenvolvimento          
10. Os Grandes desafios Econômicos do Mundo Atual  novos paradigmas do turismo

Metodologia
Aulas expositivas, seminários, trabalhos teóricos e práticos.

Procedimentos
Serão compostas de 03 (três) avaliações individuais sem consulta, acrescido (ou não) de trabalhos individuais sobre os temas trabalhados na sala de aula, bem
como, da verificação da pontualidade, assiduidade, participação e entendimento da disciplina ao longo do período letivo. Para o desenvolvimento das aulas
expositivas serão necessárias as leituras dos textos indicados/colocados à disposição dos alunos, podendo inclusive, serem realizadas avaliações pertinentes
ao tema/temática das aulas expostas/indicadas pelo professor
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