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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. 

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; 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. 

Conteúdo Programático: 
1. Introdução: 

1.1. O que é a Economia Internacional? 
1.2. Estados e atores do mercado mundial. 

2. Questões contábeis: 
2.1. Balanço de pagamento e câmbio; 
2.2. Vulnerabilidade externa; 

3. Questões teóricas: 
3.1. Teorias do comércio internacional: clássicos e neoclássicos; 
3.2. Teorias das finanças internacionais: portfólio e IED; 
3.3. A divisão internacional do trabalho; 

4. Questões históricas e institucionais: 
4.1. A globalização; 
4.2. O sistema monetário internacional: FMI e Banco Mundial; 
4.3. Instituições do comércio internacional: OMC e OMPI; 
4.4. Integração econômica: blocos e acordos de livre-comércio; 



Metodologia: 
Aulas expositivas pressupondo a leitura da bibliografia básica. 

Critérios/Processo de Avaliação da Aprendizagem: 
A nota parcial será composta pela média ponderada de três avaliações: (15%) testes escritos 
realizados em sala, (15%) apresentação de seminários e (70%) trabalho escrito no formato de 
artigo acadêmico. Os alunos que obtiverem nota parcial igual ou superior a 7,0 estarão 
dispensados da prova final. 
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