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PROGRAMA DA DISCIPLINA 

 
NOME DA DISCIPLINA 

 
TÓPICOS AVANÇADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E GOVERNO 
 

EMENTA  
Papel e organização do Estado. Análise dos instrumentos para geração e gestão de receitas e 
despesas do setor público visando à formulação e implementação de políticas públicas. Contas 
do setor público. Orçamento, receitas e despesas no Brasil.  

 
OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA 

Discutir os instrumentos de receitas e despesas do setor público, no tocante às suas 
características, composição e funcionamento, com destaque para o caso brasileiro. 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM 
Compreender a lógica tributária e orçamentária em função do papel do Estado e de sua 
estrutura, os impactos da organização e evolução de receitas e despesas sobre os grandes 
agregados econômicos e aprender a avaliar a situação das contas públicas no Brasil. 
 

METODOLOGIA  
As aulas são expositivas e demandam a participação dos alunos. As apresentações e 
discussões sobre os dados relativos às contas públicas são um componente importante do 
curso. Listas de exercícios serão utilizadas para fixar os conhecimentos e sua aplicação na 
análise de política econômica e políticas públicas. 

 
TÓPICOS PRINCIPAIS 
1. O papel do Estado, seu tamanho e sua organização  
2. Federalismo fiscal e descentralização de atividades 
3. Economia da taxação e tipos de impostos 
4. Orçamento público: estrutura, composição e funcionamento 
5. Endividamento do setor público e a relação entre as políticas fiscal e monetária no Brasil 
6. Previdência social 
7. Contas públicas no Brasil 
8. Uma discussão sobre os grupos mais relevantes de despesas no Brasil: Despesas com 

pessoal 
9. Uma discussão sobre os grupos mais relevantes de despesas no Brasil: Despesas 

sociais (previdência, assistência, saúde e educação) 
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10. Reformas fiscais, tributárias e orçamentárias 
 
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 

Elaboração de um artigo ao final do curso, no qual sejam aplicadas abordagens teóricas e 
empíricas discutidas ao longo do curso à análise de questões relacionadas às finanças e às 
políticas públicas no Brasil. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
Rezende Fernando, Da Cunha, Armando Santos Moreira, (orgs.), A reforma esquecida: 
orçamento, gestão pública e desenvolvimento, Editora da FGV, 2013. 
Salto, Felipe e Almeida, Mansueto, (orgs.), Finanças Públicas. Da Contabilidade Criativa ao 
Resgate da Credibilidade, Editora Record, 2016. 
Stiglitz, Joseph E. e Rosengard, Jay K., Economics of the Public Sector, Fourth Edition, New 
York: W.W. Norton & Co., 2015. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
Gruber, Jonathan, Public Finance and Public Policy, Fifth Edition, New York: Macmillan 
Learning, 2016. 
Rosen, Harvey S.  e Gayer, Ted, Public Finance, Tenth Edition, New York: McGraw-Hill/Irwin, 
2013. 
 
Outros artigos a definir. 
 
 
 


