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OBJETIVOS

O objetivo geral é estabelecer a relação entre política e economia na formação do sistema
internacional de Estados. Os objetivos específicos nesta temática são: analisar a expansão
dos mercados, as relações de poder sob da perspectiva econômica e política, bem como as
relações econômicas internacionais em suas interfaces com as relações de poder entre os
atores estatais e não estatais; estudar temas contemporâneos da internacionalização
econômica e das organizações econômicas internacionais.

EMENTA

A EPI analisa os fenômenos internacionais a partir da interação entre Estado e mercado.
Busca-se, então, compreender a dinâmica do sistema internacional não apenas a partir da
política de poder, mas também por meio das interações econômicas entre os Estados, e das
relações entre estes e o mercado, o qual se materializa na produção, nas finanças, nas
moedas. A EPI avança na política de poder ao tentar compreender fenômenos que, muitas
vezes, sustentam essa política.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO



1. Introdução: Problemas, temas e abordagens:

● GILPIN, Robert. Capítulos 1, 2 e 10.

2.  A estruturação da arquitetura do sistema mundo no século XX
● FRANK (1978) (c)
● MARINI (2015) (c)
● SANTOS (1978, 2015) (o)
● WALLERSTEIN, Immanuel (o)

3. O poder global dos Estados Unidos: formação, expansão e limites
● FIORI, Jose Luis & TAVARES, Maria da Conceição. Capítulo 1 (o)
● ARRIGHI, Giovanni, cap. 6 e 7. (o)

4. Regimes Internacionais: conceitos e modelos interpretativos; o movimento histórico de
(des)organização dos regimes internacionais; o centro hegemônico e a arquitetura de poder no
sistema internacional

● GOWAN, Peter. Capítulos 1 e 2 (o)
● CHESNAIS, François (c)

METODOLOGIA E RECURSOS AUXILIARES



● A disciplina se valerá da utilização das seguintes plataformas:

o Moodle Campus Virtual, Portal Didático, criada pelo Núcleo de Ensino à Distância
da UFSJ na qual será disponibilizado aos estudantes todo o conteúdo digital
(documentos de texto, planilhas, imagens ou áudio e vídeos) bem como
atividades avaliativas;

o WhatsApp, que deverá ser empregada de forma auxiliar e complementar à
plataforma Moodle.

● Atividades assíncronas propostas:

o Elaboração de resumos, resenhas, pesquisas e roteiros de estudos. Estas
atividades deverão ser realizadas dentro do período letivo emergencial, mas não
terão data fixa para sua postagem;

o Serão criados fóruns específicos, na plataforma Moodle, relativos a cada um dos
blocos do conteúdo programático, que permanecerão abertos ao longo de todo
o período, permitindo que os estudantes possam participar a qualquer momento
de forma interativa com comentários, perguntas, reflexões e opiniões a partir do
conteúdo digital fornecido pelo docente;

● Atividades síncronas

o Salas virtuais serão abertas e disponibilizadas semanalmente, nos horários
equivalentes aos definidos no período anterior à suspensão das aulas devido a
pandemia, para atendimento aos estudantes, em datas e horários previamente
fixados, através da plataforma Jitsi Meet.

o   Haverá também possiblidade de interação em outros horários com os discentes (de
forma previamente acordada), através da criação de grupo na plataforma WhatsApp.

AVALIAÇÃO

A avaliação será realizada tomando como base a participação qualitativa dos discentes
nas atividades propostas seguindo a seguinte pontuação:

● Elaboração de resumos, resenhas, pesquisas e roteiros de estudos (uma atividade
para cada módulo): 7 pontos no total

● Participação nos fóruns (um para cada módulo, exceto módulo introdutório), 3 pontos

● Será oferecida oportunidade de realização de ‘prova substitutiva’ da avaliação na qual
o discente houver tido pior desempenho.
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