
 
 

Disciplinas Eletivas - 2022 
Syllabus  

 
Nome da disciplina: Economia, política e sociedade global 

 

Série: 2.a Série do Ensino Médio – 2.o semestre. 
 

Carga Horária Semanal: 1 aula/semanal de 75 minutos. 
 

Duração: 2.o e 3.o Trimestres. 
 

Docente(s) responsável(eis): Cássio Marafante. 
 

Equipe de professor(es):  Alberto Pfeifer, João Vergueiro Paciello e Nathalia Pereira.  
 

Número de vagas: 45 alunos por turma.  
 

Pré-requisitos: Não há. 
 
Objetivos:  

Compreender a emergência de uma sociedade global e as suas dinâmicas, através da análise das 
variáveis econômica e política, permitindo um entendimento claro e de maior alcance sobre as 
transformações do processo de globalização até o mais recente momento. Pesquisar, apurar e 
comparar processos históricos que permitam constatar e entender as permanências e as 
descontinuidades de problemas, ciclos e crises em dimensão local, regional e internacional 
concomitantes aos eixos temáticos economia, política e sociedade global e as inter-relações que 
contribuem para a construção da Ordem Mundial. Desenvolver a capacidade crítica e analítica dos 
alunos acerca de temas, conceitos introdutórios, métodos, fundamentos teóricos e práticas que 
viabilizam a apreensão e o entendimento das experiências nos campos da Economia e da Política 
contemporâneas, estimulando os estudantes à reflexão e à elaboração do pensamento e formulação 
do conhecimento de modo consistente e coerente.  
Proporcionar, em sala de aula, diálogos plurais e momentos de discussões democráticas, 
incentivando os alunos à autonomia do estudo elementar, do aprofundado e do interdisciplinar, 
colaborando para o aprimoramento e o exercício de sua oralidade (oratória e argumentação) escrita 
e produção de texto, análise de fontes de pesquisa e de bibliografia de base e apoio. 
 
Ementa: 

Sistema econômico global. Política global. Sociedade global. Ordem Global, problemas e desafios 
para a atualidade. Análise de conjuntura econômica e política nacional e geopolítica internacional. 
Evolução do pensamento econômico, político e social: teóricos, modelos e experiências. Instituições: 
comunidades, sociedade civil, governos, Estado, nação e mercados. Tipos de mercado e papel do 
Estado na economia em diferentes contextos. Capitalismo, fluxos de produção, consumo, tecnologia 
e financeiros. Produção e o mercado financeiro: risco, retorno, moeda, juros, lei. Inflação, câmbio, 
desemprego e crises econômicas. Crescimento econômico. Organizações Internacionais. 
Globalização. Globalismo. Democracia. Desigualdade. Demografia. Meio ambiente. Tecnologia. 
Efeitos da Pandemia. Guerras. Conceitos fundamentais. Leitura crítica de fontes de pesquisa, mídias 
escritas e digitais. Estudo e aprendizagem ativa. Resolução de problemas, engajamento e autonomia. 


