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Ementa: O padrão monetário e financeiro internacional no século XX e XXI e suas implicações na 
macroeconomia mundial e regional: o padrão ouro e a hegemonia britânica; a instabilidade do 
entreguerras, câmbio flutuante e a depressão dos anos 30; o Sistema do Bretton Woods, 
internacionalização do capital e o estado de bem-estar social; crise do sistema de Bretton Woods, o 
processo de financeirização da economia. 
Ementa proposta na alteração do PPC: Relações Econômicas Internacionais. O modelo de Bretton Woods 
e seu colapso.  Comércio Internacional. Acordos preferenciais e de livre comércio. Sistema Monetário e 
Financeiro Internacional. Empresas Transnacionais. Mundialização Financeira. Papel das Organizações 
Econômicas Internacionais: OMC, FMI e Banco Mundial. 

Objetivos: Fornecer fundamentação para a compreensão da dinâmica econômica mundial em seus 
aspectos estruturais e conjunturais. Proporcionar ao aluno o estudo aprofundado das características e da 
dinâmica econômica do capitalismo nos séculos XX e XXI, enfatizando as transformações nos sistemas 
comercial e financeiro internacional, nos processos de produção e nas formas de organização das 
empresas.  

Conteúdo Programático (especificar planejamento de atividades síncronas e assíncronas e CH 
equivalente):  

 

Semana Conteúdo programático e distribuição de atividades 
1 18 a 24/11 Encontro síncrono (2h) 

Apresentação do plano de trabalho da ADEs, da metodologia e dos critérios 
de avaliação. 
Relações econômicas internacionais; balanço de pagamentos; mercado de 
câmbio. 
Levantamento e organização da leitura da bibliografia indicada – 2h 

2 25/11 a 01/12 Encontro síncrono (2h) 
Liberalismo e Neoliberalismo. 
Leitura do material bibliográfico indicado e elaboração de apontamentos 
sobre o tema para serem discutidos no próximo encontro – 4h 

3 02 a 08/12 Encontro síncrono (2h) 
O Sistema Bretton Woods 



Organização de grupos para discussão dos apontamentos elaborados 
sobre liberalismo e neoliberalismo – 2h 

4 09 a 15/12 Encontro síncrono (3h) 
Comércio internacional e Política Comercial 
Leitura do material bibliográfico indicado e elaboração de apontamentos 
sobre liberalismo e neoliberalismo, incorporando as discussões sobre 
comércio internacional e política comercial – 4h 

5 16 a 22/12 
Entrega de primeira 

versão do texto 
(grupo) 

Encontro síncrono (2h) 
Integração econômica 
Leitura do material bibliográfico indicado e elaboração de texto a partir 
dos elementos abordados sobre liberalismo, neoliberalismo, comércio 
internacional e política comercial – 4h 

6 04 a 09/01 Encontro síncrono (2h) 
Internacionalização produtiva e Empresas Transnacionais 
Leitura do material bibliográfico indicado e elaboração de apontamentos 
sobre o tema para serem discutidos no próximo encontro – 4h 

7 11 a 16/01 Encontro síncrono (3h) 
Sistema monetário e financeiro internacional 
Organização de grupos para discussão dos apontamentos elaborados 
sobre internacionalização produtiva – 2h 

8 18 a 23/01 Encontro síncrono (2h) 
Internacionalização financeira 
Leitura do material bibliográfico indicado e elaboração de apontamentos 
sobre internacionalização produtiva, incorporando as discussões de 
internacionalização financeira – 4h 

9 25 a 30/01 
Entrega de segunda 

versão do texto 
(grupo) 

Encontro síncrono (2h) 
Crises financeiras e econômicas 
Leitura do material bibliográfico indicado e elaboração de texto a partir 
dos elementos abordados sobre internacionalização produtiva e 
financeira – 4h 

10 01 a 06/02 Encontro síncrono (2h) 
Crises financeiras e econômicas 
Leitura do material bibliográfico indicado e apresentação geral dos 
apontamentos dos grupos – 4h 

11 08 a 13/02 
Entrega de texto 

individual (problema 
e hipóteses 
levantadas) 

Avaliação geral das atividades domiciliares especiais e discussão geral 
sobre a economia e a pandemia – 2h 

12 22 a 27/02 Apresentação e discussão da avaliação dos textos individuais 
apresentados – 2h 

 
 

Metodologia de ensino utilizada:  
- Disponibilização de roteiro das principais temáticas tratadas e das indicações bibliográficas para leitura, 
por meio do google sala de aula; 
- Encontros sincrônicos para apresentação e discussão dos temas tratados, por meio do google sala de 
aula, que serão gravados e disponibilizados para acesso daqueles que, eventualmente, não puderem 
participar; 
- Apresentação de questões relevantes relacionadas aos temas tratados, por meio de textos que serão 
discutidos nos encontros; 
- Elaboração de texto final (levantamento de problema e hipóteses de pesquisa) para avaliação do 
aproveitamento das atividades domiciliares especiais desenvolvidas. 



Critérios para cômputo de frequência: 
Entrega das primeira e segunda versões dos textos. 
Critérios avaliativos (conceito cumprido e não cumprido): 
Avaliação do texto final apresentando um problema de pesquisa e pelo menos três hipóteses, baseados no 
material indicado para a disciplina. 
Bibliografia básica e complementar: 
Bibliografia básica 
EICHENGREEN, B. A globalização do capital: uma história do Sistema Monetário Internacional. 
Editora 34, 2007. (capítulos digitalizados e encaminhados aos alunos) 
GILPIN, R. Economia Política das Relações Internacionais. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 
2002. (capítulos digitalizados e encaminhados aos alunos) 
MORAES, R. Neoliberalismo: De onde vem, para onde vai? São Paulo: Editora SENAC, 2001. 
(capítulos digitalizados e encaminhados aos alunos) 
TEIZEIRA, J. P. T. Elementos de economia política internacional. Coimbra: Almedina, 2012. (disponível 
em minha biblioteca) 
Bibliografia complementar 
CARVALHO, L. O vírus e a volta do estado. São Paulo: Editora Todavia, 2020. (Ebook) 
DOWBOR, L. O capitalismo se desloca: novas arquiteturas sociais. São Paulo: Edições SESC São 
Paulo, 2020. (Ebook) 
TOSTES, A. e MELO FILHO, H. Quarentena: reflexões sobre a pandemia e depois. São Paulo: Canal6 
Editora, 2020. (Ebook) 
 
Serão utilizados podcasts, aulas/palestras/debates online e documentários disponíveis no YouTube, 
artigos e textos digitalizados, de acordo com as temáticas mais atuais que serão discutidas no curso. Estes 
materiais serão disponibilizados aos alunos pelos e-mails institucionais. 

 

 
 


