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ECONOMIA INTERNACIONAL    PROGRAMA 2020/PLE 

instrutor: Alexandre B. Cunha 
website: http://www.alexbcunha.com 
email: ensino[arroba]alexbcunha.com; substitua o trecho [arroba] pelo símbolo @ antes de enviar a mensagem. 

website do curso: http://www.alexbcunha.com/ensino/economia-internacional/ 

I   OBJETIVO 
Estudo dos principais aspectos da Teoria Macroeconômica para economias abertas, em particular do balanço de pagamentos, do mercado 
de câmbio, do sistema financeiro internacional e da política macroeconômica.  

II   BIBLIOGRAFIA 
Obrigatória: 
• Notas de aula para esta disciplina (disponível no website do curso). 
• Eichengreen, Barry. A Globalização do Capital: Uma História do Sistema Monetário Internacional. 2a edição. São Paulo: Editora 34, 

2012. ISBN-13: 9788573261745. 
Complementar: Disponível no website do curso. 

III   LISTA DE TÓPICOS  

(1) Balanço de Pagamentos e Contas Nacionais: Conceitos Básicos 
(2) O Modelo Monetário do Balanço de Pagamentos 
(3) Introdução à Determinação da Taxa de Câmbio 
(4) Determinação Conjunta das Taxas de Câmbio e de Juros 
(5) O Modelo IS-LM: Revisão 
(6) O Modelo Mundell-Fleming com PMC e Câmbio Fixo 
(7) O Modelo Mundell-Fleming com PMC e Câmbio Flutuante 
(8) O Modelo Mundell-Fleming com MC imperfeita 

O conteúdo listado acima é ambicioso. Provavelmente não será possível cobrir o tópico 8. Qualquer alteração será anunciada em sala. 

IV   AVALIAÇÕES 

IV.A   Critérios 
 Ao final do curso o aluno receberá a sua “nota na disciplina”, que neste documento será denotada por X. Tal variável é um 
número no intervalo [0,10] e será calculada, com uma casa decimal, conforme descrito abaixo. 
 Ao longo do semestre ocorrerão duas provas regulares (P1 e P2) e uma prova substitutiva (PS). Após esses exames, o aluno 
receberá uma nota, aqui denotada por x1, igual à média aritmética simples das duas maiores notas nas três provas.  
 Se x1 ≥ 6, então X = x1 e o aluno estará aprovado. Se x1 < 3, então X = x1 e o aluno estará reprovado. Se x1 ∈ [3,6), então o aluno 
precisará fazer uma prova final (PF). A sua nota na disciplina será dada pela fórmula X = (x1 + x2)/2, onde x2 é a nota na PF. Se X ≥ 5 após 
a prova final, então o aluno estará aprovado; caso contrário, o aluno estará reprovado. 
 Eu me reservo o direito de efetuar modificações no sistema de avaliação. Qualquer alteração será anunciada em sala. 
IV.B   Datas 
• P1: 29 de setembro, 18:30-19:10 
• P2: 3 de novembro, 19:00-19:40 
• PS: 7 de novembro, 13:00-14:00 
• PF: 12 de novembro, 19:00-20:00 
Com a exceção do horário acima mencionado, haverá aula normalmente no dia da P1. 
IV.C   Segunda chamada 
(1) O aluno que faltar somente a P1 ou somente a P2 deverá fazer a PS. 
(2) O aluno que faltar ambas P1 e P2 não poderá fazer a PS. Ao invés disso, ele fará dois exames de segunda chamada no dia da PS. 

Porém, o direito de fazer esses dois exames deverá ser requerido por escrito na secretaria acadêmica do IE. Somente serão deferidas 
solicitações que se enquadrem nos prazos e condições especiais estabelecidos pelo IE. 

(3) Não há segunda chamada para a prova final. 
IV.D   Outras informações 
(1) Ambas PS e PF cobrirão toda a matéria do curso. 
(2) É permitido ao aluno que tiver feito P1 e P2 fazer a PS para tentar aumentar a sua nota, sendo tal procedimento fortemente 

recomendado para aquele que não tiver atingido a média seis. 
(3) Exceto pelos casos de ausência, um aluno que receber nota zero na P1 ou na P2 não poderá fazer a PS. 
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(4) Tão logo eu termine de corrigir cada avaliação, eu divulgarei as respectivas notas no website do curso. Eu enviarei um e-mail 
comunicando os alunos que as notas estão disponíveis. Eu não divulgarei nomes; cada aluno poderá localizar as suas notas através do 
seu DRE. 

(5) O aluno terá um prazo de 24 horas após a primeira aula subsequente à divulgação do resultado da P1 para manifestar qualquer dúvida 
sobre a correção da sua prova. O prazo em questão também se aplica a eventuais pedidos de vista e/ou revisão de prova. 

(6) O aluno terá um prazo de 48 horas após a divulgação do resultado da P2, da PS e da PF para manifestar qualquer dúvida sobre a 
correção da sua prova. O prazo em questão também se aplica a eventuais pedidos de vista e/ou revisão de prova. 

(7) Não haverá atividades como aula extra, reforço, recuperação, sessão de dúvidas etc. para preparar os alunos para a PS ou para a PF. 
Todas as informações que serão divulgadas sobre essas duas avaliações já estão disponíveis neste documento e no website do curso. 

V   OUTRAS INFORMAÇÕES 

(1) Presença e pontualidade são obrigatórias nas aulas. Eventuais prejuízos decorrentes da inobservância desta norma onerarão única e 
exclusivamente o aluno ausente e/ou impontual. 

(2) As ferramentas de Cálculo serão utilizadas regularmente neste curso. 
(3) As notas de aulas não tornam o item (1) irrelevante. Elas têm como objetivo reduzir a necessidade do aluno copiar o conteúdo do 

quadro. O aluno precisa ter esse material em mãos durante as aulas. 
(4) As listas de exercícios não valerão pontos, mas são essenciais para o entendimento da matéria. Sugere-se fortemente que elas sejam 

resolvidas de forma gradual. 
(5) O aluno deve visitar o website do curso e se familiarizar com o seu conteúdo. 
(6) Utilize a sua conta do tipo nome.sobrenome@graduacao.ie.ufrj.br para ter certeza de que você conseguirá entrar na “sala de aula”. 
(7) Se tudo correr como planejado as aulas desta disciplina serão gravadas e disponibilizadas no YouTube. 
 
 


