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I- Ementa 

 

Modelos tradicionais de comércio internacional, vantagens comparativas, dotações de fatores, 

fator específico; Economia externa; Modelo de concorrência monopolística; instrumentos de 

política comercial e questões de política comercial. 

 

II . Conteúdo Programático 

 

1 – Teorias iniciais do comércio internacional: Mercantilismo; David Ricardo e a Vantagem 

comparativa (cap 2 e 3); 

 

2 - Extensão e teste do modelo clássico de comércio (cap. 4); 

 

3 - Dotações de fatores e o Modelo Heckscher-Ohlin (cap. 8 e 9); 

 

4 - Teoria do comércio pós-Heckscher-Ohlin de comércio intra industrial (cap 10); 

 

5 – Crescimento e comércio internacional (cap. 11); 

 

6 – Movimentação internacional de fatores (cap. 12); 

 

7 – Os instrumentos de política comercial (cap. 13); 

 

8 – O impacto das políticas comerciais (cap. 14); 

 

9 – Justificativas para políticas comerciais intervencionistas (cap. 15); 

 

 

III. Metodologia de avaliação 

 

A avaliação será feita a partir de dois tipos de possíveis atividades feitas pelos alunos: 

a) atividades individuais de entrega semanal (conforme datas no item VII a seguir) de  lista de 

exercícios. Estes serão enviados na versão digital para a o professor e serão base inclusive para a 

apuração da frequência. Além desta atividade serão realizadas 3 provas, sendo primeira referente aos 

trabalhos aos tópicos 2, 3 e 4; a segunda referente aos tópicos 5 e 6 e a terceira referente aos tópicos 

7, 8 e 9. Desta forma, as provas irão valer 25 pontos cada e os conjunto de trabalhos 25 pontos. 



IV. Tipo de sincronicidade nas atividades de Ensino 

 

As atividades de ensino serão predominantemente assíncronas, com as aulas 

gravadas e postadas nos dias das aulas no horário estabelecido pelo Departamento. 

A atividade síncrona será realizada toda semana com discussão e tira dúvidas do 

tópico da semana anterior pelo professor, esta atividade síncrona será realizada apenas 

na aula de quarta-feira no horário estabelecido pelo plano departamental. 

As atividades serão enviadas semanalmente, juntamente com o material de apoio 

para o estudo dirigido do aluno. E deverão ser retornadas na semana seguinte a 

postagem.  

 

 

V. Referências 

 

A referência básica e obrigatória do curso será a disponível em Bibliotecas Virtuais 

(Siga3/biblioteca/E-book Minha Biblioteca): 

 

APPLEYARD, Dennis R.; FEILD Jr., Alfred J.; COBB, Steven L. Economia 

Internacional, 6 ª. Edição. McGraw Hill, 2010. 

 

As bibliografias complementares (não disponíveis em Bibliotecas Virtuais) são:  

 

KRUGMAN, P. R.; OBSTFELD, M. Economia internacional. 8.ed. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 2010; 

CABAUGH, R. Economia Internacional. São Paulo: Cengage Learning, 2008; 

CAVES, R. E.; FRANKEL, J. A.; JONES, R. W. Economia internacional: comércio e 

transações globais. São Paulo: Saraiva, 2001. 

 

VI.  Ambiente Virtual de Aprendizagem 

 

Plataforma Google  

 

 


