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A disciplina de Economia Internacional II-A consiste em uma matéria obrigatória para os cursos de 

Relações Internacionais e Ciências Econômicas, enquanto a Análise Macroeconômica é uma disciplina 

obrigatória para Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Administração e Relações Internacionais. Em Economia 

Internacional II, estudam-se as relações financeiras com o exterior, como o mercado e os regimes cambiais, o 

balanço de pagamentos, as políticas monetárias e fiscais nos diferentes regimes cambiais e o equilíbrio interno e 

externo da economia. Em Análise Macroeconômica, o objetivo da disciplina é compreender os conceitos básicos 

e a mensuração do nível da atividade econômica, determinando o nível de renda e de equilíbrio, os instrumentos 

de política econômica, a determinação da oferta agregada, a determinação dos salários, dos preços e do nível de 

emprego, e a relação da política econômica com o setor externo. A referência bibliográfica básica da primeira 

disciplina consiste no livro Economia internacional: teoria e política, de Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld e 

Eliezer Martins Diniz, da Editora Pearson Education do Brasil. Em Análise Macroeconômica, a referência básica 

consiste no livro Macroeconomia, de Oliver Blanchard, da Editora Campus. Embora sendo oficialmente 

monitora em Economia Internacional II no semestre de 2013/01, auxiliei, também, os estudantes da disciplina de 

Análise Macroeconômica em 2012/2 e 2013/2. O objetivo da monitoria em ambas as disciplinas foi auxiliar na 

resolução das listas de exercícios e tirar dúvidas sobre o conteúdo de forma geral e/ou pontual. Em Análise 

Macroeconômica, preparei quatro listas de exercícios, sendo duas para cada área. Assim, resolvi as listas 

presencialmente, tirei dúvidas por e-mail e ofereci monitoria de revisão do conteúdo e de resolução de dúvidas 

pontuais. Em Economia Internacional II, preparei duas listas para a primeira área e uma lista mais ampla para a 

segunda área. Não tive uma participação presencial muito extensa, mas resolvi diversas dúvidas por mensagem 

eletrônica e, quando solicitado, marquei monitoria presencial. Diversas pessoas presenciaram as monitorias de 

Análise Macroeconômica em 2012/2 e, entre estas, a maioria obteve um bom aproveitamento da matéria, com 

boas notas nas provas. Em 2013/1, a participação da monitoria extraclasse foi menor, mas muitos solucionaram 

dúvidas durante a aula, quando eu participava desta. Em Economia Internacional II, poucas pessoas solicitaram 

monitoria presencial, mas muitas enviaram dúvidas por mensagem eletrônica. Houve resolução das listas pelo 

professor nas aulas disponibilizadas para resolução das dúvidas antes das provas. Acredito que as listas 

auxiliaram muito na preparação para as provas e no entendimento dos conteúdos de uma forma geral, visto que 

através delas foi possível praticar a aprendizagem em aula e a leitura dos livros. Além disso, acredito que o 

esclarecimento de algumas dúvidas por uma estudante da graduação, que também entende o conteúdo como uma 

aluna, facilita o entendimento, visto que há maior compreensão de quais os pontos que os estudantes têm mais 

dificuldades. Para mim, a monitoria foi uma experiência gratificante, no sentido de observar que houve um 

aproveitamento por parte dos estudantes das listas preparadas e das explicações, e que muitos agradeceram a 

ajuda e afirmaram que esta foi de grande importância para suprir algumas dificuldades. Além disso, consegui 

aprender muito, pois sanei dúvidas com o professor quando não soube explicar algo, revisei o conteúdo e, para 

conseguir explicá-lo, compreendi de uma forma mais sólida do que quando o estudei apenas para uma prova.  

Por fim, como tenho interesse na área acadêmica, considero a experiência em monitoria essencial para um 

contato prévio com a academia e como um aprendizado para comunicação com o público nessa área.  

 

 


