Estudos Aplicados de Economia
Ano Lectivo de 2003/2004
Trabalhos “do dia a dia” para a disciplina de E.A.E..
O estudante deve ter em conta que o realismo e a capacidade de classificação
são muito importantes.
1. (Estudante fora de Coimbra). Cálculo discriminado das suas despesas
de estudante em Coimbra durante uma semana, incluindo despesas
de transporte. Considere as despesas de estudo que não incluem livros,
edições de texto da Faculdade e fotocópias de apontamentos. Proponha
uma classificação dessas despesas. Pode ver as despesas discriminadas
que são consideradas no I.P.C. para se inspirar.
2. (Estudante de Coimbra). Faça o mesmo cálculo que no ponto anterior.
Tome como proxy das despesas de alimentação, para pequeno-almoço,
almoço e jantar, os preços praticados no restaurante universitário das
escadas municipais. Não faça a imputação de outras despesas.
3. (Estudante fora de Coimbra com o mesmo curso superior na sua cidade
de origem). O mesmo que (1), mas calculando também as despesas que
teria na sua cidade de origem, caso lá estivesse a estudar.
4. (Estudante dos arredores de Coimbra que não tenha quarto em Coimbra). O mesmo que (1).
5. (Estudante de Coimbra). Calcule as despesas que lhe podem ser imputadas, ou que realiza em proveito próprio, em casa dos seus familiares.
6. (Qualquer estudante). Apresente a discriminação de uma refeição
tomada como normal, feita em casa dos seus familiares, que inclua
uma sopa, um prato de peixe, uma peça de fruta e um café.
7. (Estudante fora de Coimbra). Cálculo das despesas de um fim de semana em Coimbra e o cálculo das despesas do mesmo fim de semana,
mas com ida a casa.
8. (Qualquer estudante). Faça o mesmo que no ponto anterior, mas inclua
um prato de carne.
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9. (Qualquer estudante). Tome um cabaz representativo de uma sopa
portuguesa. Apresente o seu custo discriminado tendo por base duas
possibilidades de compra: (a) no supermercado mais próximo de si e
numa zona popular da cidade ou (b) num supermercado afastado de si
e no mercado. Quando falo em supermercado estou a pensar no Pingo
Doce, Continente, Lidl ou Super Desconto.
10. (Estudante fora de Coimbra). Tome um cabaz representativo de uma
sopa de caldo verde e de um bife com batatas fritas e ovo a cavalo.
Apresente o seu custo discriminado tendo por base duas possibilidades
de compra: uma em Coimbra e outra na terra da residência dos seus
familiares.
11. (Qualquer estudante). Referente às primeiras quatro semanas de aulas
deste ano apresente uma discriminação de todas as suas despesas relacionadas com o estudo e com o divertimento com os seus colegas.
12. (Qualquer estudante com automóvel próprio e que o utilize nas suas
deslocações para a Faculdade). Apresente as suas despesas, efectivas
e imputadas, com o transporte de automóvel, durante uma semana, e
compare-as com as que teria se utilizasse transporte colectivo. Descrimine o tempo usado nos dois meios de transporte e use o salário
mı́nimo como representando o respectivo custo de oportunidade.
13. (Estudante dos PALOP). Faça o cálculo das suas despesas mensais em
Coimbra enquanto estudante. Não inclua material pedagógico e livros
de estudo, mas pode incluir outro tipo de livros e inclua uma viagem
por ano a casa dos seus pais.
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