Desenvolvimento Internacional (90h/a)
Ementa: Os fundamentos institucionais do desenvolvimento. Globalização, crescimento
e desenvolvimento. Eficiência de arranjos institucionais. A Nova Economia Institucional.
A economia política da ajuda ao desenvolvimento. Democracia e desenvolvimento. A
economia política da desigualdade. Instituições internacionais e desenvolvimento. A
economia política da corrupção e busca por rendas: patrimonialismo e clientelismo no
mundo em desenvolvimento e nos países da OCDE.
Objetivos: Este curso está focado em temas de desenvolvimento internacional e seu
objetivo principal é dar aos alunos as ferramentas teóricas para entender por que países
perseguem determinadas políticas de desenvolvimento, quais são as alternativas
plausíveis e quais são os efeitos das escolhas feitas. Após o curso os alunos terão um
entendimento crítico das forças que fazem com que atores políticos ocasionalmente façam
escolhas econômicas que são politicamente ou socialmente sub-ótimas e em que
equilíbrios estes mesmos atores fazem escolhas eficientes.

Filosofia Política Internacional (60h/a)
Ementa: Fundamentos do pensamento político internacional. Teoria política e história
política de personagens-chave do pensamento político internacional.
Objetivos: Esta disciplina apresenta a evolução do pensamento político a respeito do
sistema internacional, do mundo antigo ao século XX. Seu objetivo é oferecer ao aluno
uma perspectiva ampla, que inclui pensamento ocidental e não-ocidental, concepções
alternativas de ordem global, inclusive aquelas calcadas no pensamento e prática
religiosos

Macroeconomia (60h/a)
Ementa: O modelo de oferta e demanda agregadas. A Função de Produção Agregada.
Crescimento econômico. O mercado de trabalho. Consumo das famílias e poupança.

Investimento. Política fiscal. A curva IS. Dinheiro, inflação e política monetária.
Demanda agregada. Oferta agregada no curto prazo. Equilíbrio macroeconômico.
Objetivos: O curso apresenta um arcabouço conceitual para analisar questões
macroeconômicas como os determinantes do crescimento econômico e o papel da
produtividade, a dinâmica do mercado de trabalho e a sua relação com os salários, com a
inflação e com flutuações econômicas. Espera-se que ao final do curso o aluno possa
entender o funcionamento da macroeconomia, as ferramentas de política econômica e
utilizar estes conceitos para examinar questões de economia política internacional nos
semestres seguintes.

