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PLANO DE AULA 

DISCIPLINA:  ECONOMIA INTERNACIONAL      (CÓD.  ENEX60087)         PERÍODO: 5º PERÍODO  

 

TOTAL DE SEMANAS:  20 SEMANAS                                               TOTAL DE ENCONTROS:  40 AULAS 

 

Aulas 
Conteúdos/ 

Matéria 
Tipo de aula Textos, filmes e outros materiais 

1 Apresentação da disciplina.  Expositiva. Aula expositiva com slides 

2 1.1. Revisão: Balanço de Pagamentos. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista, discutida e respondida em sala. 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

3 1.1. Revisão: Balanço de Pagamentos. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista, discutida e respondida em sala. 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

4 

INTRODUZINDO O SETOR 

EXTERNO NO MODELO 

CLÁSSICO 

2.1. IS-LM: Breve revisão. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista, discutida e respondida em sala. 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

5 2.2. Curvas IS-LM para uma 

economia aberta. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista, discutida e respondida em sala. 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

6 2.2. Curvas IS-LM para uma 

economia aberta. 

Apresentação da metodologia de 

estimação no software Excel. Aula em 

laboratório 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 
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7 1.2. Taxas de Câmbio: oferta e 

demanda de divisas. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista, discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

8 1.2. Taxas de Câmbio: oferta e 

demanda de divisas. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista, discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

9 

1.3. Regimes cambiais. 

1.3.1. Taxas de Câmbio Flexíveis. 

1.3.2. Taxas de Câmbio Fixas. 

1.3.3. Flutuação Suja 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista, discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

10 1.6. Paridade do Poder de Compra. 

Apresentação da metodologia de 

estimação no software Excel. Aula em 

laboratório 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

11 1.6. Paridade do Poder de Compra. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista, discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

12 

2.3. A curva BP e o equilíbrio externo. 

3.1. O caso de uma economia sem 

mobilidade de capitais 

3.1.1. Políticas econômicas sob taxas 

de câmbio fixas.  

3.1.2. Políticas econômicas sob taxas 

de câmbio flexíveis 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista, discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

13 

3.2. O caso da mobilidade perfeita de 

capitais. 

3.2.1. Políticas econômicas sob taxas 

de câmbio fixas.  

3.2.2. Políticas econômicas sob taxas 

de câmbio flexíveis. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista, discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

14 
3.3. O caso da mobilidade imperfeita 

de capitais.  

3.3.1. Políticas econômicas sob taxas 

Apresentação da metodologia de 

estimação no software Excel. Aula em 

laboratório 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 
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de câmbio fixas.  

3.3.2. Políticas econômicas sob taxas 

de câmbio flexíveis. 

15 Revisão para prova. Exercícios  

16 Semana de Prova.    

17 Prova A.   

18 1.4. O colapso de Bretton Woods.  

1.5. Movimentos de capitais. 
Seminários. 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

19 

PRODUTOS EXPORTÁVEIS E 

NÃO-EXPORTÁVEIS 

4.1. Esquema teórico. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista introdutória, discutida e 

respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

20 Feriado. 

 

 

21 4.2. Preços, salários, produtividade e 

renda entre diferentes nações. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista introdutória, discutida e 

respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

22 4.3. Choques da demanda e taxa real 

de câmbio. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista introdutória, discutida e 

respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

23 Seminários baseados em aulas 

anteriores 
Apresentação de seminários. 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 
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24 

MERCADOS FINANCEIROS 

INTERNACIONAIS 

5.1. Intermediários financeiros. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista introdutória, discutida e 

respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

25 5.2. Globalização financeira 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista introdutória, discutida e 

respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

26 5.3. Arbitragem dos juros 

internacionais. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista introdutória, discutida e 

respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

27 Seminários. Apresentação  

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

28 
MODELOS DE PORTFÓLIO 

6.1. Modelo de ativos de Tobin. 

 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista introdutória, discutida e 

respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

Capítulos indicados: Carter Hill - cap 16; 

Sartoris - cap 10; Gujarati - cap 21-22 (livro 

verde) 

29 6.2. Equilíbrio de Portfólio com títulos 

de longo prazo. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista introdutória, discutida e 

respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

Capítulos indicados: Carter Hill - cap 16; 

Sartoris - cap 10; Gujarati - cap 21-22 (livro 

verde) 

30 Feriado. 
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31 6.3. Capital e moeda como ativos 

complementares. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista introdutória, discutida e 

respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

32 6.4. Equilíbrio de ativos em presença 

de ativos especulativos. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista introdutória, discutida e 

respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

33 Revisão para a prova. Exercícios.  

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

34 Semana de Prova - 09-15/06 

 

 

35 Prova B. 

 

 

 

36 
Vista de Prova.   

 

37 

Semana de 2ª chamada - 20-

25/06. 
  

38 Prova de Segunda Chamada.   

39 Prova Final.   
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40 
Semana de Prova final - 27/06 a 

02/08 
  

Atualizado em abril/2016. 


