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EMENTA 
Histórico e evolução do sistema monetário internacional: padrão-ouro, Bretton-Woods e Regime à dominância 
financeira. As instituições criadas no pós-guerra: Banco mundial, FMI, GATT, OMC e o Acordo de Basiléia. 
Teoria do comércio: o Balanço de Pagamentos: transações correntes, conta capital, conta financeira e os 
principais coeficientes para a análise da evolução das transações com o exterior. O mercado de câmbio: 
fundamentos da taxa de câmbio, (paridade do poder de compra, o modelo keynesiano, a abordagem 

monetarista e a abordagem financeira), principais operações e os diferentes regimes cambiais.. 
 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA 
• Apresentar os princípios básicos da economia internacional nos seus aspectos teóricos e práticos, tais 

como: teorias do comércio internacional, balanço de pagamento, regimes de taxas de câmbio e 
sistemas cambiais e outros conceitos relacionados; 

 

• Discutir a gestão e o desenvolvimento do sistema monetário internacional e sua evolução ao longo da 
história do capitalismo; 

 

• Estudar o desenvolvimento contemporâneo da economia internacional, especialmente os arranjos 
institucionais subjacentes à globalização comercial e financeira; 

 

• Investigar as relações econômicas internacionais do Brasil e sua evolução recente.  
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
1 - TEORIAS DO COMÉRCIO INTERNACIONAL:  

1.1 - A teoria das vantagens absolutas e das vantagens comparativas; 
1.2 - A teoria neoclássica e o comércio internacional; 

 
2 - EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO SISTEMA MONETÁRIO INTERNACIONAL 

2.1 - O padrão-ouro (1870-1914); 
2.2 - O período entre as guerras (1918-1939); 
2.3 – O debate Keyes e White e o novo sistema monetário internacional 
2.4 - O sistema de Bretton Woods (1944-1971); 
2.5 – Os ‘anos dourados’ de crescimento e convergência. 

 
3 - MACROECONOMIA ABERTA: 

3.1 - Balanço de Pagamentos, 
3.2 - Câmbio, regimes cambiais  e mercado de câmbio 
3.3 - Crises cambiais, políticas econômicas voltadas para as relações externas da economia 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

• As avaliações serão realizadas segundo as normas da UFES e constarão de três (3) notas parciais e trabalhos 
em grupos; 

• A nota semestral será a média entre as três notas. Estarão dispensados da prova final o aluno 
que obtiver 7,0 na média semestral. 

 

• Não serão aplicadas provas de 2ª chamada, a não ser para os casos previstos no regulamento da UFES. 

• A freqüência às aulas é obrigatória de acordo com as normas da UFES. Será reprovado por falta o estudante 
que não obtiver o mínimo de 75% de freqüência.   

• As explicações relativas à realização e organização dos seminários, bem como dos testes de textos 
específicos serão transmitidas oportunamente em sala de aula. 

 

 

 

 

 


