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EDITAL Nº 001/2015 – GTPC/SUPEG

Pós-Graduação Lato Sensu em FINANÇAS PÚBLICAS E ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CRONOGRAMA DE AULAS E ATIVIDADES AVALIATIVAS

As aulas  serão  realizadas  em semanas  intercaladas  ou,  excepcionalmente,  em semanas  sequenciais  -  às

sextas-feiras nos períodos vespertino e noturno e aos sábados nos períodos matutino e vespertino. A atividade

avaliativa, quando houver, ocorrerá às quartas ou às quintas-feiras no período noturno.

Aulas e avaliações serão desenvolvidas na modalidade presencial e ministradas nas dependências da Escola

de Governo Henrique Santillo em Goiânia-GO, ou em outro local a ser ajustado entre a SUPEG/SEGPLAN e

o Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP).

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Serão doze (12) módulos de 30horas/aula assim distribuídos:

MÓDULO I 

Métodos Estatísticos Aplicados

EMENTA:  Medidas  de  tendência  central.  Medidas  de  dispersão.  Variáveis  aleatórias  e  inferência.

Números índices. Análise de regressão.

MÓDULO II 

Matemática Financeira

EMENTA: Juros simples e composto. Taxa nominal, efetiva, equivalente, taxa over, inflação. Descontos.

Equivalência financeira. Sequências uniformes de capitais. Sistemas de amortização. Taxas e prazos médios de

operações financeiras. Descontos de títulos. Valor de face e valor de mercado. Valor do dinheiro no tempo. Valor

presente e valor futuro. Valor presente líquido e taxa interna de retorno. Equivalência de taxas de juros. Períodos

de capitalização. Taxas anuais, mensais e diárias. Equivalência de fluxos de caixa. Perpetuidades e anuidades.

Sistemas de amortização.

MÓDULO III

Ética e Governança

EMENTA: Princípios constitucionais da Administração Pública. Código de ética do servidor público.

Código de ética da alta administração pública federal. Normas de aquisições de bens e contratação de serviços na

administração pública. Conceito de controle e seus fundamentos. Tipos de controle. Instituições de controle (TCU,

MPU, CGU, Comissão Mista do CN, CPI, ONG, Conselhos Sociais). Instrumentos e metodologias de fiscalização
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e controle. Apreciação e julgamentos de contas. Instrumentos de transparência e controle na LRF. Cumprimento

da LDO. O controle no ciclo orçamentário: elaboração, execução e monitoramento. Acompanhamento e análise

das despesas: sistemas, coleta, tratamento das informações e abordagens. Controles primários: a perspectiva do

gestor. Transição do controle financeiro para controle de resultado. Controle de execução das políticas públicas.

MÓDULO IV

Lei de Responsabilidade Fiscal

EMENTA: Fundamentos da LRF. Planejamento, execução orçamentária e cumprimento das metas fiscais.

A gestão tributária responsável, a renúncia de receita e o mecanismo de compensação. Receita corrente líquida.

Regras  para  geração  de  despesa:  os  conceitos  de  despesa  autorizada  e  de  despesa  obrigatória  de  caráter

continuado. Regras para destinação de recursos públicos para o setor privado. Despesa com pessoal: limites e

regras de reajuste. Dívida e endividamento: limites, vedações e regras de ajuste. Restos a pagar. Transparência,

controle e fiscalização. Restrições institucionais e sanções pessoais. 

MÓDULO V

Contabilidade Governamental

EMENTA:  Contabilidade  pública:  regimes  contábeis.  Escrituração.  Sistemas  contábeis:  orçamentário,

financeiro, patrimonial e compensação. Composição e conteúdo dos balanços públicos. Levantamento de balanços

públicos. Tópicos especiais de contabilização: restos a pagar, dívida pública, créditos adicionais. Levantamento de

contas:  prestação  de  contas.  Tomada de  contas.  Relatório.  Convergência  da  contabilidade  pública  às  normas

internacionais de contabilidade: conceituação e implicações da contabilidade patrimonial integral.  As práticas

contábeis vigentes e os desafios da implementação da contabilidade patrimonial integral no Brasil. 

MÓDULO VI

Análise de Balanços Públicos

EMENTA:  Estrutura  das  demonstrações  contábeis  governamentais.  Composição  e  conteúdo  das

demonstrações contábeis governamentais. Análise e interpretação das demonstrações contábeis governamentais.

Índices e indicadores extraídos das demonstrações contábeis governamentais.

MÓDULO VII

Economia do Setor Público

EMENTA:  A  racionalidade  econômica  para  a  existência  do  governo:  a  eficiência  dos  mercados

competitivos.  Falhas  de  mercado.  Redistribuição  e  bens “meritocráticos”.  Economia  do bem-estar.  Eficiência

versus equidade: trade-offs entre eficiência e distribuição. Eficiência de Pareto. Escolha social. Teoria da despesa

pública:  bens públicos.  Escolha pública.  Produção pública e  burocracia.  Externalidades.  Teoria  da tributação:

incidência, tributação e eficiência econômica, tributação ótima e elementos de teoria da reforma tributária.

 MÓDULO VIII
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Finanças Públicas

EMENTA: Despesa pública: natureza pública, tipos e formas de execução. O sistema tributário brasileiro.

O sistema previdenciário brasileiro. Política fiscal e distribuição de renda. Privatização e regulação no Brasil.

Impacto fiscal das privatizações no Brasil. Evolução das finanças públicas no Brasil contemporâneo: 1980-2010.

Tópicos especiais em finanças públicas: a crise no sistema previdenciário. Análise da racionalidade econômica das

propostas de reforma fiscal, formas alternativas de financiamento do setor público no Brasil.

MÓDULO IX

Análise de Políticas Macroeconômicas

EMENTA:  Introdução  ao  estudo  de  modelos  macroeconômicos.  Introdução  às  políticas  econômicas:

política fiscal, política monetária, política cambial, política comercial e política creditícia. Demanda agregada e

oferta agregada. Equilíbrio real  e monetário.  Curva de Phillips.  Combinações de políticas fiscal e monetária.

Introdução à análise da política fiscal e monetária em economia aberta: o modelo Mundell-Fleming. Debates sobre

política macroeconômica contemporânea brasileira.

MÓDULO X

Orçamento Público e Execução Orçamentário-Financeira

EMENTA: Introdução ao orçamento público. Instrumentos de planejamento. Créditos adicionais. Receitas

e despesas públicas. Restos a pagar. Despesas de exercícios anteriores. Adiantamentos (suprimentos de fundos).

Dotação orçamentária e fontes de recursos.  Fases da despesa orçamentária. Conta única do tesouro nacional.

Programação financeira.

MÓDULO XI

Metodologia Científica: Elaboração de projeto e de Trabalho Final 

EMENTA: Conhecimento teórico e conhecimento aplicado. Construção do conhecimento. Natureza do

trabalho científico. Tipos de pesquisa. Métodos quantitativos e qualitativos. O projeto de pesquisa: definição do

problema, objetivos, referencial teórico, metodologia. Estrutura e apresentação de trabalhos científico. Fontes e

referências. Orientação de pesquisa para a realização de trabalhos durante o curso e, especialmente, para definição

e desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.

MÓDULO XII

Relações Fiscais Intergovernamentais

EMENTA: O federalismo brasileiro:  evolução histórica,  avanços recentes e dificuldades.  Federalismo

fiscal.  Relações  fiscais  intergovernamentais:  estabilidade  macroeconômica  e  crescimento.  A  repartição

intergovernamental  dos  gastos  públicos.  A  descentralização  das  receitas.  Os  sistemas  de  transferências

intergovernamentais. Aspectos políticos da descentralização. O problema da crise fiscal dos estados brasileiros.

Programa de ajuste fiscal. Operações de créditos. Capacidade de pagamento. 
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