ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE
HISTÓRIA ECONÓMICA
E SOCIAL

Mauricio Metri, Universidade Federal do Rio de Janeiro

CURRÍCULO VITAE

Dados Pessoais
- E-mail para contato: mmetri@terra.com.br

Formação Acadêmica/Titulação/Atuação Profissional
- Formado em Economia (1998) pelo Instituto de Economia (IE) da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), onde também completou o Mestrado (2003) e o
Doutorado (2007).
- Atualmente, é Professor Adjunto do Núcleo de Estudos Internacionais (NEI) e do
Programa de Pós-Graduação em Economia Política Internacional (PEPI) da UFRJ.
- Foi também Professor Adjunto do Departamento de História e Economia (DHE) do
Instituto Multidisciplinar (IM) da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
(UFRRJ).

Atividades de Ensino e Pesquisa
- Na Graduação, atualmente ministra aulas nas áreas de História e Economia Política
Internacional nos Cursos de Relações Internacionais (RI) e de Defesa e Gestão
Estratégica Internacional (DGEI).
- Na Pós-Graduação (PEPI), ministra a disciplina de História I.
- Atualmente, orienta 4 alunos do mestrado do PEPI.
- Tem 1 orientação de mestrado concluída (PEPI).
- Participou de bancas de qualificação de projeto de tese de doutorado (5) e de
dissertação de mestrado (3).
- Participou de bancas defesa de tese de doutorado (3), de dissertação de mestrado (1) e
de concursos públicos para professor assistente e adjunto em universidades públicas
brasileiras (4).
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- Tem participado nos últimos anos de Congressos nas áreas de Economia (XIV
Encontro Nacional de Economia Política - SEP), História (XIV ANPUH-RIO),
Relações Internacionais (Simpósio em Relações Internacionais – I SimpoRI) e Defesa
(V Encontro Nacional da Associação Brasileira de Estudos de Defesa - ENABED).
- Tem publicações como (1) capítulo de livro, (1) artigo em revista e (5) artigos em
anais de congressos.

Áreas de Interesse
- História Política, Econômica, Monetária e Financeira.
- Economia Política Internacional.
- Teoria Monetária e Desenvolvimento Econômico.

Linhas de Pesquisa
- Atualmente tem apoio institucional (bolsa para aluno de iniciação científica) para
pesquisa sobre a Revolução Financeira Inglesa.
- Tem pesquisa em andamento sobre o processo de internacionalização da libra esterlina
(Séculos XVI-XIX) e do dólar norte-americano (Séculos XIX-XXI), como também da
dívida pública inglesa (Consols) e da norte-americana (U.S. Treasuries).
- A partir da Tese de Doutorado, denominada “Poder, Moeda e Riqueza na Europa
Medieval”, realiza pesquisas do Período Medieval sobre as relações entre guerras,
moedas e finanças.

Para maiores detalhes, ver Currículo Lattes, disponível em:
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K42066
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