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PLANO DE TRABALHO 

DISCIPLINA  SISTEMA MONETÁRIO INTERNACIONAL 

DOCENTE MURILO PORTUGAL 

CÓDIGO GRDDIRATCE6076 SEMESTRE 2021.2 PERÍODO - NATUREZA ATCE CARGA HORÁRIA 30h 

EMENTA 

1.Introdução. 2.Determinação do Equilíbrio no Mercado Monetário e no Mercado de Câmbio. 3. Políticas 
Cambiais:Escolha entre Taxas de Cambio Fixa e Flutuante e Condições Estruturais:  4.Fluxos internacionais de 
Capitais. 5.O Sistema de Bretton Woods 1944-1971: taxas de câmbio fixas, mas ajustáveis sobcondições, raras trocas 
de ouro entre nações. 6.Sistema Monetário Internacional Pós-Bretton Woods: taxas de cambio flutuantes, mas 
administradas. 7.Evolução da Europa para União Monetária. 8. A Crise Financeira Global de 2007-2009 e o pós-
crise. 9.Perspectivas para a década 2021-2030. 

OBJETIVOS Introduzir os alunos ao tema central da disciplina. 

METODOLOGIA 
As aulas irão introduzir o assunto, dando aos alunos a oportunidade de aplicar conceitos gerais e discutir soluções 
possíveis de uma forma dialética. 

HABILIDADES 
 

Exigência 
MEC 

 
CNE/CES nº 

5, 18 de 
dezembro de 

2018 

 
Interpretar/aplicar as normas (princípios e regras) do sistema jurídico nacional, observando a experiência 
estrangeira comparada, quando couber, articulando o conhecimento teórico com a resolução de problemas. 

 
Demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos, de caráter 
negocial, processual ou normativo, bem como a devida utilização das normas técnico-jurídicas. 

 Demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão. 

 
Dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos, estruturas e 
racionalidades fundamentais ao exercício do Direito. 

 
Adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicos com objetivo de propor 
soluções e decidir questões no âmbito do Direito. 

 Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos. 

 
Compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a necessária capacidade de pesquisa e de 
utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito. 

 
Ter competências para atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judiciais, com a devida 
utilização de processos, atos e procedimentos. 

 Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas. 

 Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural. 

 Compreender o impacto da inteligência artificial e das novas tecnologias na área jurídica.  

 Possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito. 

 
Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito ou de caráter 
interdisciplinar.  

 Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre direitos humanos. 

X Outras: interface do direito com a economia, a partir do estudo do Sistema Monetário Internacional 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

AULA TEMA 

1 

Introdução: 
• O que é e para que serveosistema monetário internacional 
• Simbiose entre o sistema monetário e o sistema financeiro 
• Controle governamental vs inovações financeiras e tecnológicas 
• Teorias e históriaeconômicas: evolução de sistemas monetário e financeiro é processohistórico e social: 
path dependency 
• O mercado de cambio no mundo: montantes transacionados, principais moedas, agentes, e tipos de 
negociação(taxas de cambio spot e forward, swaps cambiais, futuros e opções cambiais); 
• Contas Nacionais e Balanço de Pagamentos 
• Moeda e suas Funções 

2 

Determinação do Equilíbrio no Mercado Monetário e no Mercado de Câmbio 
• Oferta e Demanda por Moeda e Equilíbrio no Mercado Monetário: Taxa de Juros de Equilíbrio 
• Taxas de Cambio e Preços Relativos 
• Teorias da Paridade do Poder de Compra 
• Teorias da Paridade das Taxas de Juros 
• Teorias do Equilíbrio do Balanço de Pagamentos 
• Teorias do Equilíbrio do Portfolio de Ativos 

3 

Políticas Cambiais:Escolha entre Taxas de Cambio Fixa e Flutuante e Condições Estruturais:  
• Mobilidade de Fatores 
• Tamanho e Abertura da Economia 
• Diversificação da Produção 
• Mecanismos Fiscais Compensatórios 
• Flexibilidade de Preços e Salários 
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• Exposição a Choques 
• Grau de Desenvolvimento Financeiro 

4 

Fluxos internacionais de Capitais: 
• Transferência de poupança para países com maior produtividade de investimento 
• Suavização do perfil temporal do consumo 
• Especulação e crises financeiras 
• Controles de capitais 
• A Trindade Impossível: taxa de juros, taxa de cambio e fluxos de capitais 

5 

O Sistema de Bretton Woods 1944-1971: taxas de câmbio fixas, mas ajustáveis sobcondições, raras trocas de ouro 
entre nações: 
• Keynes e Harry Dexter White 
• Liberalização das contas correntes dos países industrializados 1958-1970 
• O Dilema de Triffin 
• Criação dos Direitos Especiais de Saque (SDR) 
• Privilégio Exorbitante:inflação, desequilíbrio fiscal, afrouxamento monetário e abandono do gold-exchange 
standardpelos EUA 
• Colapso do Sistema de Bretton Woods 

6 

Sistema Monetário Internacional Pós-Bretton Woods: taxas de cambio flutuantes, mas administradas: 
• Elevação dos Juros internacionais, Recessão Global e aCrise da Dívida da América Latina 1979-1988 
• Dissolução da União Soviética 
• Crises em Países Emergentes:México 1994, Ásia 1997, Rússia 1998, Brasil 1998 

7 

Evolução da Europa para União Monetária:  
• Tentativas iniciais mal sucedidas (1972-1990): a Snake, Sistema Monetário Europeu (EMS), Mecanismo de 
Taxa de Câmbio (ERM) 
• Reunificação da Alemanha 
• A crise cambial de 1991-1992, Relatório Delors, e Tratado de Maastrich 
• Criação do Euro 
• Brexit 

8 A Crise Financeira Global de 2007-2009 e o pós-crise 

9 

Perspectivas para a década 2021-2030 
• A Ascenção Internacional da China e do Yuan 
• Impacto da Revolução Digital no Sistema Bancário 
• Moedas Digitais Privadas e Moedas Digitais Nacionais 
• Envelhecimento da População, Novo Período de Aumento daInflação Global e Eventual Redução de 
Desigualdades de Renda? 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

Será passado trabalho para entrega via eclass. 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

A bibliografia será disponibilizada em sala de aula. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

A bibliografia será disponibilizada em sala de aula. 
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