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Ementa: 

Teorias de comércio internacional: vantagens absolutas e comparativas; a teoria neoclássica e a teoria 

sob condições de concorrência imperfeita. O balanço de pagamentos: transações correntes, conta 

capital e financeira e os principais coeficientes para análise da evolução das transações com o exterior. 

Histórico e evolução do sistema monetário internacional: o padrão-Ouro; Bretton Woods e a 

globalização econômica e financeira; a OMC e as rodadas de negociação. A formação de blocos 

econômicos e os organismos regionais: zonas de livre comércio, união aduaneira e mercado comum, 

principais barreiras tarifárias e não tarifárias. 
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Objetivos Específicos: 
 

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. 

 

 

Conteúdo Programático: 
 
Parte I – Teorias de Comércio Internacional 

- Visão Clássica 

- Visão Neoclássica 

- Instrumentos de Política Comercial 

 

Parte II – Economia Internacional Critica 

 - Teorias alternativas do comércio internacional 

- Finanças internacionais e fluxo de capital 

- Instituições globais 

 

Parte III – União Européia e Economia Chinesa 

- Teorias de integração econômica e a união européia 

- China e a nova hegemonia mundial 

 

Metodologia: 
 

Para o desenvolvimento do conteúdo programático do curso serão utilizadas metodologias ativas de 

ensino-aprendizagem, como estudo dirigido, produção de texto e/ou outros materiais distribuídos 

entre aulas síncronas e assíncronas. As aulas síncronas terão carga horária de 30 horas (50%) e aulas 

assíncronas carga horária de 30 horas (50%). As aulas síncronas serão realizadas por meio da 

plataforma Google Meet e as atividades assíncronas serão disponibilizadas na plataforma Google Sala 

de Aula, conforme cronograma disponibilizado nesta plataforma e no portal do professor. 

Critérios / Processo de avaliação da aprendizagem: 
 

A avaliação será composta de duas provas escritas de pesos iguais que ocorrerão ao final da primeira e 

segunda partes. Os alunos com média superior a 7,0 estarão dispensados da prova final. A frequência 

de aulas é obrigatória, de acordo com as normas da UFES. Será reprovado por falta o estudante que não 

obtiver, no mínimo, 75% de frequência. 
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Bibliografia Complementar: 
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GONÇALVES R. O Brasil e o comércio internacional . São Paulo: Contexto, 2000. 
HIRST, P. Thompson, G. Globalização em questão . Petrópolis: Vozes, 2ª. ed. 



Observações 

Cronograma: 
 
Aulas Síncronas todas as quintas-feiras letivas das 9h às 11h, nas seguintes datas: 04, 11, 18 e 25/11/2021; 02, 09 e 
16/12/2021; 27/01/2022; 03, 10, 17 e 24/02/2022; 03, 10, 17 e 24/03/2022. 

 


