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EMENTA
As diversas interpretações sobre a globalização capitalista. O neoliberalismo e suas bases teóricas. Capital monetário e capital real:
subordinação do capital produtivo à esfera financeira? A financeirização da economia mundial. Capital fictício, financeiro e especulativo
parasitário: nova fase do capitalismo? Sistema de crédito e capital fictício: o endividamento público. O capital acionário e as bolsas de
valores. As Sociedades Anônimas (SA’s) e os investidores institucionais (fundos de pensão, fundos de investimentos e especulativos).
Especulação financeira e impactos sobre o mercado de trabalho. O mercado financeiro e a política da governança corporativa. A crise
atual e suas interpretações.
OBJETIVOS DA DISCIPLINA
Dar aos estudantes uma visão geral das determinações econômicas do capitalismo contemporâneo. Estudar a financeirização e as
formas de manifestação do capital na esfera financeira. Explicitar como as formas de organização das Sociedades Anônimas acabam
sendo submetidas à dominância da lógica financeira. Mostrar as contradições internas aos mecanismos de acumulação do capital e
suas manifestações através das crises.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
A globalização e seus enfoques
O ressurgimento das bases liberais
A relação produção e finanças: limites e contradições
A financeirização atual
O capital fictício e o processo de especulação financeira
A dívida pública
As ações e as bolsas de valores
O capital bancário, crédito e derivativos.
As sociedades anônimas e suas relações com os investidores institucionais
A especulação recente e seus efeitos sobre o mercado de trabalho
Finanças, SA’s e a política de governança corporativa.
Interpretações da crise contemporânea
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
As avaliações serão realizadas segundo as normas da UFES e constarão de três provas durante o semestre. Para cada
avaliação será atribuída nota de zero a dez. Os estudantes que tiverem média aritmética, das três avaliações, igual ou
superior a 7 (sete) ficarão dispensados do exame final. Também estarão aprovados aqueles que fizerem média 5 (cinco)
entre a média das avaliações e a nota do exame final. Para os alunos que porventura perderem uma das avaliações haverá
uma prova de reposição.
A frequência às aulas é obrigatória de acordo com as normas da UFES. Será reprovado por falta o estudante que
não obtiver no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de frequência.

