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Relatório de Informações do Projeto
Código:

DEIP0003

Executante:

DEI - DEPARTAMENTO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS E RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Enquadrament

Permanente

Título:

COMÉRCIO E ECONOMIA POLÍTICA INTERNACIONAL

Disciplina(s) vinculada(s):
DEI00049 - INTRODUCÃO AO COMERCIO INTERNACIONAL - com 103 inscrito(s) na(s) 2 última(s) turma(s)
DEI00011 - ECONOMIA POLÍTICA INTERNACIONAL - com 116 inscrito(s) na(s) 2 última(s) turma(s)

Caracterização do projeto:
O projeto propõe a iniciação à docência em áreas da Economia Internacional e do Comércio Internacional que
dialogam com o Curso de Relações Internacionais. Seu objetivo é estimular ao monitor uma visão holística e
transdisciplinar sobre as perspectivas e abordagens teóricas em Economia Política Internacional, sobre os aspectos
gerais das modernas teorias de comércio exterior e também sobre o pensamento econômico brasileiro e
internacional
Atribuição do monitor:
O monitor deverá: (1) acompanhar todas as aulas da disciplina; (2) auxiliar o professor na elaboração de material
de apoio para reforço dos tópicos estudados; (3) conduzir plantões de dúvidas voltados aos estudantes; (3)
organizar os grupos de seminário; (4) auxiliar o professor na difusão de material impresso e eletrônico vinculado às
atividades em sala; (5) apoiar o professor na organização do espaço e dos recursos de sala necessários para a
execução do programa.
Atividade principal do monitor:
Preparação de material essencial para atividades práticas

Cronograma de trabalho do monitor:
1o Semestre de 2018:
fevereiro-junho.: participação nas aulas; apoio às atividades docentes; leitura da bibliografia indicada.
março: plantões de dúvidas (antes da avaliação parcial); elaboração de material de revisão (final)
abril: março apoio à realização de debates, mesas-redondas
maio: março apoio à realização de debates, mesas-redondas
junho: plantões de dúvidas (antes da avaliação final); elaboração de material de revisão (final)
julho: apoio no fechamento da disciplina; balanço final junto aos estudantes (processo de avaliação do curso junto
aos estudantes)
2o Semestre de 2018
agosto-dezembro: participação nas aulas; apoio às atividades docentes; leitura da bibliografia indicada.
setembro: plantões de dúvidas (antes da avaliação parcial); elaboração de material de revisão (final)
outubro: participação na Semana de Monitoria
novembro: plantões de dúvidas (antes da avaliação final); elaboração de material de revisão (final)
dezembro: apoio no fechamento da disciplina; balanço final junto aos estudantes (processo de avaliação do curso
junto aos estudantes)
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Metodologia de acompanhamento e avaliação:
O trabalho do monitor será acompanhado: (1) reunião inicial em cada semestre, para discussão do programa e
detalhamento das atividades que serão exigidas ao longo do curso; (2) reuniões quinzenais, ao final de cada aula,
para planejamento dos seguintes movimentos do curso; (3) orientação sobre estratégias didáticas para o preparo e
apresentação das aulas; (4) orientação e verificação da produção de material didático de apoio aos estudantes. A
avaliação será feita com base: (1) na cobrança de frequência e assiduidade [03 pontos]; (2) zelo no atendimento aos
estudantes [04 pontos]; (3) dedicação leituras específicas [04 pontos]; (4) cuidado na preparação do material de
apoio [03 pontos].

Professor Orientador:
ALEX JOBIM FARIAS

Número de vagas solicitado:
4

O Número de vagas mínimo de monitores para o projeto ser viável:
1

O número de alunos beneficiados no primeiro semestre:
1

O número de alunos beneficiados no segundo semestre:
1
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