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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: o fluxo de capitais, a conta capital e financeira.
O Balanço de pagamentos, mercado de câmbio a taxas de câmbio fixas e flutuantes.
O sistema monetário, histórico e evolução: o padrão-Ouro, Bretton Woods e a globalização econômica e
financeira. O modelo Mundell – Fleming, efeitos das políticas monetárias e fiscais sobre o balanço de
pagamentos e o regime à dominância financeira.
A formação de blocos econômicos e os organismos regionais. O GATT, a OMC, acordos comerciais e as
rodadas de negociação. Zonas de livre comércio, união aduaneira, mercado comum. O Mercado Comum
Europeu, a ALALC, a ALADI, o NAFTA e a ALCA.
OBJETIVOS DA DISCIPLINA

O curso apresenta os principais determinantes, causas e conseqüências, das relações comerciais e financeiras
internacionais. Trataremos das teorias do comércio internacional e os instrumentos de política comercial (tarifas,
quotas e subsídios). A segunda parte tratará do sistema monetário internacional e sua evolução (o sistema de
Bretton Woods e o acordo de Basiléia), de modo a fundamentar a análise sobre o mercado de câmbio e demais
transações internacionais contemporâneas.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Teorias do comércio internacional: vantagens absolutas, vantagens comparativas, a teoria neoclássica e o
comércio internacional em concorrência imperfeita, pressupostos e questionamentos;
As políticas comerciais: tarifas, quotas, subsídios, barreiras alfandegárias e não alfandegárias;
O GATT, a OMC, acordos comerciais e as rodadas de negociação;
Barreiras tarifárias e não tarifárias.
Zonas de livre comércio, união aduaneira, mercado comum,
O Mercado Comum Europeu, a ALALC, a ALADI, o NAFTA e a ALCA
O Balanço de pagamentos, o mercado de câmbio, o regime de taxas de câmbio fixas e flutuantes;
O sistema monetário, histórico e evolução: o padrão-Ouro, Bretton Woods e a globalização econômica e
financeira;
O modelo Mundell-Fleming, efeitos das políticas monetárias e fiscais sobre o balanço de pagamento.
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Krugman, P. e Obstfeld, Economia internacional: teoria e política. Ed. Pearson Prentice, 8 ed., São Paulo 2010;
Bauman, R. Canuto, O. e Gonçalves R. Economia internacional. Ed. Elsevier, São Paulo 2004;
Maia, J. M. Economia internacional e comércio exterior. Ed. Atlas, São Paulo,2004.
Gonçalves R. O Brasil e o comércio internacional Ed. Contexto, São Paulo, 2000;
Hirst, P. Thompson, G. Globalização em questão. Ed. Vozes, Petrópolis RJ, 2º edição;
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Gonçalves, R. Economia Política Internacional;Ed. Elsevier. São Paulo, 2005;

Chesnais, F. A finança mundializada. Boi Tempo Editorial, São Paulo, 2005;
Arruda Sampaio, Jr. P. Capitalismo em crise: a natureza dinâmica da crise econômica mundial. Ed.
Sundermann,2009.
Chesnais, F. A finança mundializada. Boi Tempo Editorial, São Paulo, 2005.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Serão realizadas três provas, sendo aprovados aqueles que obtiverem média final igual ou superior a 7,00
(sete), os demais realizarão prova final com toda a matéria do curso sendo aprovados aqueles que obtiverem
média final igual a 5,00, calculada pela média da nota final do curso e a da prova final.

