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DISCIPLINA FINANÇAS PÚBLICAS (ADM9817) – 3o ANO DIURNO E NOTURNO 

PLANO DE ENSINO  1O. SEM. 2013 

(DISPONÍVEL EM http://professorpires.wordpress.com/2012/02/13/conheca-o-plano-de-

ensino-de-financas-publicas-2011/  acrescido de facilidades para interação com o professor) 

APRESENTAÇÃO 

Para o adequado acompanhamento das aulas e máximo aproveitamento das atividades da 

disciplina, conheça o Plano de Ensino de Finanças Públicas, instrumento organizador dos 

conteúdos e das relações didático-pedagógicas. A consulta regular deste documento facilitará a 

compreensão de cada uma das atividades desenvolvidas e permitirá uma visão concatenada do 

todo. 

Contribua para a melhoria deste instrumento, fazendo sugestões e reportando erros. 

A senha para navegar no Plano de Ensino de Finanças Públicas e nas partes do Blog do 

Professor Pires referentes a ele serão fornecidas na primeira aula. Também pode ser obtida 

antecipadamente, mediante pedido por e-mail (vapires@terra.com.br) ou mensagem no 

Facebook (http://www.facebook.com/vapiresfacer). 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

Compreensão da atuação econômico-financeira e orçamentária do governo, através das políticas 

tributária e fiscal, visando níveis superiores de bem-estar coletivo e maiores possibilidades de 

desenvolvimento socioeconômico. [teórico] 

Análise sucinta da realidade tributária, fiscal e previdenciária brasileira à luz da teoria das 

finanças públicas e das discussões estruturais e conjunturais acerca de suas características e 

necessidades de reformas. [histórico] 

Discussão de temas contemporâneos de finanças públicas, frente às transformações geradas 

pelas crises fiscais e pela reconfiguração do Estado e redefinição de seus papéis. [debate de 

temas emergentes] 

(Fonte: Programa de Finanças Públicas (ADM9817) do Projeto Pedagógico do Curso de 

Administração Públicas da UNESP/FCL-Ar, 2009) 

Mapa conceitual (MCFP = Mapa Conceitual de Finanças Públicas. Mapas conceituais são 

diagramas de apoio às aulas expositivas, leituras, seminários e debates previstos em cada tópico 

da disciplina, identificados pela sigla MCFP seguida do respectivo número de ordem.) 

Esta disciplina, juntamente com “Contabilidade”, “Contabilidade Pública” e “Administração 

Financeira e Orçamentária Pública”, oferece aos alunos o conjunto de conhecimentos básicos 

necessários à gestão orçamentária e financeira de entes e órgãos governamentais. Enquanto as 

outras disciplinas têm natureza essencialmente instrumental, esta é mais teórica, estabelecendo 

relação entre a lógica administrativo-financeira da administração pública e as teorias micro e 

macroeconômica. 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
“JÚLIO DE MESQUITA FILHO” 

Faculdade de Ciências e Letras – Araraquara 

Curso de Administração Pública 

unesp 

http://professorpires.wordpress.com/2012/02/13/conheca-o-plano-de-ensino-de-financas-publicas-2011/
http://professorpires.wordpress.com/2012/02/13/conheca-o-plano-de-ensino-de-financas-publicas-2011/
http://pires.pro.br/disciplina-financas-publicas---unespfcl-araraquara-18546.php
http://www.facebook.com/vapiresfacer
http://pires.pro.br/documentos/mcfp019150.pdf
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EMENTA 

Objeto e objetivos das Finanças Públicas. Funções econômicas do governo. Aspectos 

microeconômicos da ação governamental – Estado e bem-estar social. Aspectos 

macroeconômicos da ação governamental – política fiscal. O lado da receita da política fiscal: 

fundamentos da tributação. O federalismo como forma de organização política e administrativa 

da ação governamental. Aspectos do processo decisório coletivo. As finanças públicas e o 

advento de novos conceitos e práticas: o público não-estatal, as parcerias público-privado, 

contratos de gestão etc. Realidade fiscal e tributária no Brasil – características atuais e propostas 

de reforma. 

(Fonte: Programa de Finanças Públicas (ADM9817) do Projeto Pedagógico do Curso de 

Administração Públicas da UNESP/FCL-Ar, 2009) 

TÓPICOS 

1.            Aspectos preliminares  das Finanças Públicas 

O objetivo deste tópico é estabelecer uma compreensão inicial do que são as finanças públicas, a 

partir do substantivo e do adjetivo que compõem a expressão. 

1.1.        Os aspectos financeiros da atividade econômica e da ação governamental 

Neste subtópico, o objetivo é explicar a lógica do dinheiro que estabelece a dinâmica do lado 

monetário da atividade econômica, seja ela pública ou privada. Com isso pretende-se esclarecer 

o significado da palavra finanças que compõe a expressão finanças públicas. 

Gitman, 2004, cap. 1 (O Papel e o Ambiente da Administração Financeira) 

[MCFP1] 

1.2.        A natureza pública das ações coletivas – implicações estatais e governamentais 

O objetivo deste subtópico é discutir o conceito de “público” no contexto atual, em que nem 

tudo o que é público é estatal ou governamental, dada a emergência de instituições não-

governamentais com finalidades coletivas. 

Bresser-Pereira, 1997 

*Pires, 1998 

**Bresser-Pereira, Wilheim e Sola, 1999 

 [MCFP2, MCFP3, MCFP4, MCFP5, MCFP6] 

2. O objeto e os objetivos das finanças públicas 

O objetivo deste tópico é apresentar uma síntese dos objetivos das finanças públicas, 

articulando-os às políticas orçamentária/financeira, tributária, fiscal, monetária e cambial, de 

modo que as finanças públicas sejam comprendidas no contexto da moderna política econômica. 

Musgrave e Musgrave, 1980, cap. 1 (As funções fiscais: uma visão geral) 

http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/resenha/resenha.asp?nitem=730557&sid=01921219513110357433249125&k5=1F79C550&uid=
http://pires.pro.br/documentos/mcfp146622.pdf
http://www.bresserpereira.org.br/papers/1998/A_reforma_do_Estado_dos_anos_90.pdf
http://pires.pro.br/documentos/limitesdareinvencaodogovernoeinsuficienciasdoneoliberalismo98145.pdf
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/resenha/resenha.asp?nitem=560372&sid=2322501471429386648948381
http://pires.pro.br/documentos/mcfp277338.pdf
http://pires.pro.br/documentos/mcfp352965.pdf
http://pires.pro.br/documentos/mcfp413302.pdf
http://pires.pro.br/documentos/mcfp537918.pdf
http://pires.pro.br/documentos/mcfp690704.pdf
http://books.google.com.br/books/about/Finan%C3%A7as_P%C3%BAblicas.html?id=zY3RZwEACAAJ&redir_esc=y
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Pereira , 2009, cap. 2 (Teorias sobre o papel do Estado) 

**Stiglitz, 1995, cap. 1 (El sector público en una economía mixta) e cap. 3 (Justificación 

económica de la intervención del Estado) 

[MCFP7] 

3.            Funções econômicas do governo (Decisões e escolhas mercantis e governamentais 

para o bem-estar) 

O objetivo deste tópico é apresentar o mercado e o governo como instâncias complementares 

para a obtenção do bem-estar, de modo que fiquem claras as diferenças fundamentais no 

funcionamento dos mecanismos mercantil e político de provisão de bens e serviços. 

Pereira, 2009, cap. 3 (Fundamentos para a intervenção pública) 

*Byrns e Stone Jr. , 1996, cap. 17 (As falhas de mercado e as Finanças Públicas) 

*Stiglitz, 1995, cap. 4 (Economía del bienestar: eficiencia frente a equidad) 

**Pindyck e Rubinfeld, cap. 18 (Equilíbrio geral e eficiência econômica) 

[MCFP8, MCFP9, MCFP10, MCFP11, MCFP12, MCFP13, MCFP14, MCFP15, MCFP16] 

3.1.        Funções microeconômicas do governo 

O objetivo deste tópico é sumariar as falhas do mercado de natureza microeconômica (ou seja, 

no interior das relações entre os agentes econômicos – produtores e consumidores -  

individualmente considerados) que justificam a atuação governamental para prover o bem-estar 

(modelo esquemático do mercado pela abordagem microeconômica). 

Bens públicos: Musgrave e Musgrave, 1980, cap. 3 (A teoria dos bens públicos); *Stiglitz, 

1995, cap. 5 (Los bienes públicos y los bienes privados suministrados por el Estado); *Pindyck 

e Rubinfeld, 2002, cap. 18 (Externalidades e bens públicos) Wikipedia 

Externalidades: Biderman e Arvate (Org.), 2005, cap. 2 (Externalidades – por Eduardo de 

Carvalho Andrade); *Stiglitz, 1995, cap. 8 (Externalidades); *Pindyck e Rubinfeld, 2002, cap. 

18 (Externalidades e bens públicos) Wikipédia 

Monopólios naturais: Stiglitz, 1995, cap. 7 (Producción pública y burocracia) Wikipedia 

Informações assimétricas: Pereira, 2009, cap. 5 (Teorias e políticas públicas num contexto de 

incerteza) Wikipédia 

*Pindyck e Rubinfeld, 2002, cap. 17 (Mercados com informações assimétrica) 

Mercados incompletos (abordagem histórica) 

[MCFP17, MCFP18, MCFP19] 

 

 

http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/resenha/resenha.asp?nitem=2224305&sid=01922113213125348224194146&k5=2A2EF58D&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/resenha/resenha.asp?isbn=8495348055&sid=01922113213125348224194146
http://www.pires.pro.br/documentos/mcfp788467.pdf
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/resenha/resenha.asp?nitem=2224305&sid=01922113213125348224194146&k5=2A2EF58D&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/resenha/resenha.asp?nitem=62199&sid=01922113213125348224194146&k5=13554DFF&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/resenha/resenha.asp?isbn=8495348055&sid=01922113213125348224194146
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/resenha/resenha.asp?nitem=3246532&sid=01922113213125348224194146&k5=8B4E9CF&uid=
http://www.pires.pro.br/documentos/mcfp812263.pdf
http://www.pires.pro.br/documentos/mcfp932687.pdf
http://www.pires.pro.br/documentos/mcfp1083690.pdf
http://www.pires.pro.br/documentos/mcfp1124065.pdf
http://www.pires.pro.br/documentos/mcfp1274577.pdf
http://www.pires.pro.br/documentos/mcfp133739.pdf
http://www.pires.pro.br/documentos/mcfp1452332.pdf
http://www.pires.pro.br/documentos/mcfp1518867.pdf
http://www.pires.pro.br/documentos/mcfp1627126.pdf
http://books.google.com.br/books/about/Finan%C3%A7as_P%C3%BAblicas.html?id=zY3RZwEACAAJ&redir_esc=y
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/resenha/resenha.asp?isbn=8495348055&sid=01922113213125348224194146
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/resenha/resenha.asp?isbn=8495348055&sid=01922113213125348224194146
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/resenha/resenha.asp?nitem=3246532&sid=01922113213125348224194146&k5=8B4E9CF&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/resenha/resenha.asp?nitem=3246532&sid=01922113213125348224194146&k5=8B4E9CF&uid=
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bens_p%C3%BAblicos
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/resenha/resenha.asp?nitem=781635&sid=01922113213125348224194146&k5=2539A555&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/resenha/resenha.asp?isbn=8495348055&sid=01922113213125348224194146
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/resenha/resenha.asp?nitem=3246532&sid=01922113213125348224194146&k5=8B4E9CF&uid=
http://pt.wikipedia.org/wiki/Externalidades
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/resenha/resenha.asp?isbn=8495348055&sid=01922113213125348224194146
http://pt.wikipedia.org/wiki/Monop%C3%B3lio_natural#Monop.C3.B3lio_Natural
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/resenha/resenha.asp?nitem=2224305&sid=01922113213125348224194146&k5=2A2EF58D&uid=
http://pt.wikipedia.org/wiki/Assimetria_de_informa%C3%A7%C3%A3o
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/resenha/resenha.asp?nitem=3246532&sid=01922113213125348224194146&k5=8B4E9CF&uid=
http://www.pires.pro.br/documentos/mcfp1744541.pdf
http://www.pires.pro.br/documentos/mcfp1884065.pdf
http://www.pires.pro.br/documentos/mcfp1932141.pdf
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3.2.        Funções macroeconômicas do governo 

O objetivo deste tópico é sumariar as falhas do mercado de natureza macroeconômica (ou seja, 

decorrentes da lógica das variáveis agregadas do sistema, que independe da vontade, estratégia 

ou ação dos agentes econômicos individualmente considerados) que justificam a atuação 

governamental para prover o bem-estar (modelo esquemático do mercado pela abordagem 

macroeconômica). 

A inflação, o desemprego e os déficits (público e com o exterior) como falhas de mercado: 

Parkin, 2003, cap. 5 (Macroeconomia: primeiro contato); *Parkin, 2003, cap. 17 (O ciclo 

econômico) 

[MCFP20, MCFP21, MCFP22] 

3.3.        Política econômica, regulamentação e regulação: o governo e o desenvolvimento 

no curto e no longo prazos 

Os objetivos deste tópico são explicitar as funções alocativa, distributiva e estabilizadora 

exercidas pelo governo através dos diversos instrumentos de política econômica e tomar 

conhecimento das funções reguladoras e regulamentadoras, por meio das quais o goveno 

disciplina e baliza a ação dos agentes econômicos.  

Parkin, 2003, cap. 18 (Os desafios das políticas macroeconômicas) 

Byrns e Stones Jr. , 1996, cap. 13 (Política Antitruste) e cap. 19 (Regulamentação 

Governamental) 

Musgrave e Musgrave, 1980, cap. 34 (Finanças do desenvolvimento) 

*Biderman e Arvate, 2005, cap. 4 (Teoria da regulação – por Arthur Barrionuevo Filho e 

Cláudio Ribeiro Lucinda) 

[MCFP23, MCFP24, MCFP25] 

4.            Orçamento público (receita e despesa): planejamento governamental e política 

fiscal (orçamento “para dentro”: eficiência,  eficácia, efetividade, sustentabilidade, 

equidade) 

O objetivo deste tópico é a compreensão da dinâmica e dos dilemas do orçamento público, 

enquanto locus das decisões de receita e despesa governamentais, sem entrar em considerações 

acerca de técnicas de gestão e de aspectos operacionais (a serem estudados na disciplina 

Administração Financeira e Orçamentária Pública).  

Receita e tributação: Musgrave e Musgrave, 1980, cap. 9 (Introdução à tributação); Stiglitz, 

1995, cap. 16 (Los impuestos: introdución); Pires (1996); Pereira, 2009, cap. 7 (Receitas 

púbolicas e sistema fiscal);**Musgrave e Musgrave 1980, cap. 10 (O imposto sobre renda das 

pessoas físicas: definindo a renda tributável), cap. 11 (O imposto sobre renda das pessoas 

físicas: tratamentos preferenciais, isenções e alíquotas), cap. 12 (O imposto sobre a renda das 

pessoas jurídicas), cap. 13 (Imposto sobre vendas), cap. 14 (Impostos sobre propriedades e 

sobre a riqueza), cap. 15 (O imposto sobre a folha de pagamentos), parte 4 – cap. 16-20 

(Incidência fiscal), parte 5 – cap. 21-23 (Efeitos sobre a eficiência e o produto potencial); 

**Stiglitz, 1995, cuarta parte – cap. 17-20 (Los impuestos: teoría) e quinta parte – cap. 21-25 

(Los impuestos: práctica); **Biderman e Arvate (Org.), 2005, unidade III – cap. 9-16 

http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/resenha/resenha.asp?nitem=703719&sid=01922113213125348224194146&k5=D8A45DE&uid=
http://www.pires.pro.br/documentos/mcfp2061727.pdf
http://www.pires.pro.br/documentos/mcfp2183266.pdf
http://pires.pro.br/documentos/mcfp2241340.pdf
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/resenha/resenha.asp?nitem=703719&sid=01922113213125348224194146&k5=D8A45DE&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/resenha/resenha.asp?nitem=62199&sid=01922113213125348224194146&k5=13554DFF&uid=
http://books.google.com.br/books/about/Finan%C3%A7as_P%C3%BAblicas.html?id=zY3RZwEACAAJ&redir_esc=y
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/resenha/resenha.asp?nitem=781635&sid=01922113213125348224194146&k5=2539A555&uid=
http://www.pires.pro.br/documentos/mcfp2358761.pdf
http://www.pires.pro.br/documentos/mcfp2424248.pdf
http://www.pires.pro.br/documentos/mcfp2537127.pdf
http://books.google.com.br/books/about/Finan%C3%A7as_P%C3%BAblicas.html?id=zY3RZwEACAAJ&redir_esc=y
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/resenha/resenha.asp?isbn=8495348055&sid=01922113213125348224194146
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/resenha/resenha.asp?isbn=8495348055&sid=01922113213125348224194146
http://pires.pro.br/documentos/emt201056751.pdf
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/resenha/resenha.asp?nitem=2224305&sid=01922113213125348224194146&k5=2A2EF58D&uid=
http://books.google.com.br/books/about/Finan%C3%A7as_P%C3%BAblicas.html?id=zY3RZwEACAAJ&redir_esc=y
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/resenha/resenha.asp?isbn=8495348055&sid=01922113213125348224194146
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/resenha/resenha.asp?nitem=781635&sid=01922113213125348224194146&k5=2539A555&uid=
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(Financiamento das políticas públicas); **Pereira, 2009, cap. 8 (Tributação, eficiência e 

equidade) 

[MCFP26, MCFP27, MCFP28, MCFP29, MCFP30] 

Despesa e políticas públicas: Stiglitz, 1995, cap. 11 (La sanidad), cap. 12 (La defensa), cap. 13 

(La seguridad social), cap. 14 (Los programas de asistencia social y la redistribución de la 

renta), cap. 15 (La educación); *Biderman e Arvate, 2005, cap. 17 (Análise de custo-benefício – 

por Roberto Guena de Oliveira); **Biderman e Arvate (Org.), 2005, unidade 4 – cap. 18-21 

(Dispêndio: o gasto público no Brasil); **Shah, Anwar (Ed.), 2005; **Burkhead and Miner, 

1974, ***Haveman y Margolis (Org.), 1983. 

[MCFP31] 

5.            Déficit público e dívida pública: crescimento econômico x estabilização 

(orçamento “para fora”) 

O objetivo deste tópico é compreensão dos impactos do orçamento público e de seus resultados 

anuais sobre a dívida pública e desta e da execução orçamentária (da política fiscal, portanto) 

sobre o conjunto da economia, em termos de estabilidade e crescimento. 

Pereira, 2009, cap. 14 (Sustentabilidade das Finanças Públicas) 

Stiglitz, 1995, cap. 28 (Los déficit, la estabilidad económica y el crecimiento) 

*Musgrave e Musgrave, 1980, cap. 26 (Aplicações da política de estabilização) 

*Biderman e Arvate (Org.), 2005,  cap. 24 (Déficit publico e a sustentabilidade da política 

fiscal: teoria e aplicações – por Fabiana Rocha) 

*Oliveira, 2009, cap. 5-6 

**Musgrave e Musgrave, 1980, parte 6 – cap. 24, 25, 27, 28 (Estabilização fiscal) 

**Shah, 2005a 

[MCFP32] 

6.            O processo decisório governamental e a escolha pública 

O objetivo deste tópico é discutir os fundamentos econômicos do processo político democrático, 

a partir da visão da public choice, a fim de que sejam problematizadas as visões tradicionais de 

Estado como simples provedor de bens públicos e defensor dos interesses coletivos. 

Biderman e Arvate (Org.), 2005, cap. 6 (Relações entre política e economia: teoria da escolha 

pública – por Hugo Borsani) 

Pereira, 2009, cap. 4 (Escolhas coletivas e decisão política) 

*Byrns e Stone Jr. , 1996, cap. 18 (Escolha pública) 

**Musgrave e Musgrave, 1980, cap. 5 (A política fiscal) 

http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/resenha/resenha.asp?nitem=2224305&sid=01922113213125348224194146&k5=2A2EF58D&uid=
http://www.pires.pro.br/documentos/mcfp261224.pdf
http://www.pires.pro.br/documentos/mcfp2781922.pdf
http://www.pires.pro.br/documentos/mcfp2874586.pdf
http://www.pires.pro.br/documentos/mcfp2985905.pdf
http://www.pires.pro.br/documentos/mcfp3055797.pdf
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/resenha/resenha.asp?isbn=8495348055&sid=01922113213125348224194146
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/resenha/resenha.asp?nitem=781635&sid=01922113213125348224194146&k5=2539A555&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/resenha/resenha.asp?nitem=781635&sid=01922113213125348224194146&k5=2539A555&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/resenha/resenha.asp?nitem=1144465&sid=01922113213125348224194146&k5=18D831D8&uid=
http://www.pires.pro.br/documentos/mcfp3112470.pdf
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/resenha/resenha.asp?nitem=2224305&sid=01922113213125348224194146&k5=2A2EF58D&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/resenha/resenha.asp?isbn=8495348055&sid=01922113213125348224194146
http://books.google.com.br/books/about/Finan%C3%A7as_P%C3%BAblicas.html?id=zY3RZwEACAAJ&redir_esc=y
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/resenha/resenha.asp?nitem=781635&sid=01922113213125348224194146&k5=2539A555&uid=
http://professorpires.wordpress.com/2010/12/28/livro-economia-e-politica-das-financas-publicas-no-brasil/
http://books.google.com.br/books/about/Finan%C3%A7as_P%C3%BAblicas.html?id=zY3RZwEACAAJ&redir_esc=y
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/resenha/resenha.asp?nitem=1143267&sid=01922113213125348224194146&k5=3388A41A&uid=
http://www.pires.pro.br/documentos/mcfp3231564.pdf
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/resenha/resenha.asp?nitem=781635&sid=01922113213125348224194146&k5=2539A555&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/resenha/resenha.asp?nitem=2224305&sid=01922113213125348224194146&k5=2A2EF58D&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/resenha/resenha.asp?nitem=62199&sid=01922113213125348224194146&k5=13554DFF&uid=
http://books.google.com.br/books/about/Finan%C3%A7as_P%C3%BAblicas.html?id=zY3RZwEACAAJ&redir_esc=y
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** Stiglitz, 1995, cap. 6 (La elección pública) 

**Mueller, 1976 

**Pereira, 2008 

** Silveira 1996 

 [MCFP33, MCFP34] 

7.            Decisões, recursos e funções compartilhadas – o federalismo fiscal 

O objetivo deste tópico é introduzir a temática do federalismo fiscal, característico de governos 

que decidem e operam com base numa estrutura organizativa e de poder que comporta 

diferentes níveis, compatibilizando subordinação e autonomia. (Federalismo fiscal no Brasil 

será tema do tópico 8 do plano de ensino.) 

Pereira, 2009, cap. 10 (Federalismo Orçamental Português) 

*Giménez, 2002, cap. 1 (Distribución, identificación y medida del poder fiscal) 

Souza, Celina.  Federalismo: Teorias e Conceitos Revisitados. Revista Brasileira de Informação 

Bibliográfica em Ciências Sociais, n. 65, p. 27-47, 1º sem. 2008. Mais sobre federalismo no 

Brasil, desta autora. 

*Stiglitz, 1995, cap. 26 (La autonomía fiscal) 

*Musgrave e Musgrave, 1980, cap. 29 (Os princípios do federalismo fiscal) e cap. 30 (O 

federalismo fiscal na prática) 

**Aguirre e Moraes, 1997 

**Biderman e Arvate (Org.), 2005, cap. 22 (Federalismo fiscal  [no Brasil] – por Marcos 

Mendes 

**Boadway and Shah, 2009 

 [MCFP35] 

8. Finanças Públicas no Brasil recente (Seminários) 

O objetivo dos seminários é discutir aspectos relevantes das finanças públicas no Brasil, a fim 

de se comprender a realidade fiscal recente e ensejar a análise do aspecto fiscal da conjuntura 

econômica . 

Para cada seminário será utilizado um texto- âncora, de leitura obrigatória para todos os alunos, 

seminaristas e ouvintes, podendo os responsáveis pelos seminários incluir outros textos, 

antecipadamente informados ao professor e à turma. 

Os temas e respectivos textos-âncoras dos seminários são os seguintes: 

 

http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/resenha/resenha.asp?isbn=8495348055&sid=01922113213125348224194146
http://books.google.com/books?hl=pt-BR&lr=&id=3IxzK62un1gC&oi=fnd&pg=PA23&dq=%22Mueller%22+%22Public+Choice:+A+Survey%22+&ots=H0_xgaS9MW&sig=CRTJp-sVXYTRP9I7wIYK95zTACI#v=onepage&q=%22Mueller%22%20%22Public%20Choice%3A%20A%20Survey%22&f=false
http://pascal.iseg.utl.pt/~ppereira/docs/analsoc6.pdf
http://www.rep.org.br/pdf/61-3.pdf
http://www.pires.pro.br/documentos/mcfp3353676.pdf
http://www.pires.pro.br/documentos/mcfp3467949.pdf
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/resenha/resenha.asp?nitem=2224305&sid=01922113213125348224194146&k5=2A2EF58D&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/resenha/resenha.asp?nitem=1726027&sid=01922113213125348224194146&k5=20F21167&uid=
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/resenha/resenha.asp?isbn=8495348055&sid=01922113213125348224194146
http://books.google.com.br/books/about/Finan%C3%A7as_P%C3%BAblicas.html?id=zY3RZwEACAAJ&redir_esc=y
http://www.rep.org.br/pdf/65-7.pdf
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/resenha/resenha.asp?nitem=781635&sid=01922113213125348224194146&k5=2539A555&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/resenha/resenha.asp?nitem=2632765&sid=01922113213125348224194146&k5=238086BE&uid=
http://www.pires.pro.br/documentos/mcfp3516889.pdf


7 
 

1. As finanças públicas no Brasil na fase de estabilização econômica (1995-1998) 

GIAMBIAGI, F.; ALÉM, A. C. Finanças públicas. Teoria e prática no Brasil. 3a. edição revista 

e atualizada; 3a tiragem. Rio de Janeiro: Campus Elsevier, 2008., cap. 6 

2. As finanças públicas no Brasil frente ao ajuste fiscal de 1999 

GIAMBIAGI, F.; ALÉM, A. C. Finanças públicas. Teoria e prática no Brasil. 3a. edição revista 

e atualizada; 3a tiragem. Rio de Janeiro: Campus Elsevier, 2008., cap. 7 

3. A política fiscal do governo Lula (2003-2010) 

GIAMBIAGI, F.; ALÉM, A. C. Finanças públicas. Teoria e prática no Brasil. 3a. edição revista 

e atualizada; 3a tiragem. Rio de Janeiro: Campus Elsevier, 2008., cap. 8 

4. Federalismo fiscal no Brasil - características gerais 

PRADO, S.; QUADROS, W.; CAVALCANTI, C.E. Partilha de Recursos na federação 

brasileira. São Paulo: FAPESP/IPEA/FUNDAP, 2003, cap. 2 

5. Federalismo fiscal no Brasil - os municípios 

PIRES, V.; REMALHEIRO, G. C.; RUIZ, E. F.; MANCINI, B. As limitações das finanças 

públicas municipais no federalismo fiscal brasileiro: o caso dos pequenos municípios - Região 

Administrativa Central do Estado de São Paulo 2001-2008. In: CASAGRANDE, E. E. (Org.). 

Intervenção fiscal e suas dimensões: teoria, política e governança. São Paulo: Cultura 

Acadêmica, 2012. 

DINÂMICA DAS AULAS EXPOSITIVAS 

As aulas terão uma parte inicial, expositiva, em que o professor apresentará os elementos 

centrais do tópico previsto, fazendo uso de diagramas de apoio (mapas conceituais, disponíveis 

para download em cada um dos tópicos do Plano de Ensino) e de uma parte final, para debate de 

aspectos relacionados a este tópico (esclarecimentos, ponderações, questionamentos). Não 

havendo participação dos alunos na parte final, com questões ou comentários, o tempo será 

destinado ao trabalho em grupos, para discussão das questões elencadas em cada um dos tópicos 

do Plano de Ensino. 

Os alunos devem adotar a seguinte rotina para o máximo aproveitamento das aulas, após tomar 

conhecimento do plano de ensino em seu conjunto (tomando-o como guia detalhado do 

conteúdo, da dinâmica e do método/procedimento de avaliação da disciplina e como um pacto 

didático-pedagógico entre professor e alunos) : 

Antes da aula: 

- Tomar conhecimento, no cronograma do plano de ensino e no blog da disciplina,  do(s) 

tópico(s) a ser(em) abordado(s) na aula; 

- Ler[1] o(s) texto(s) básico(s), de domínio obrigatório (apresentados nos tópicos sem qualquer 

asterisco antecedendo-os), de preferência tomando notas ou organizando resumos; sendo que 

alguns textos estarão disponíveis online no próprio blog e outros serão apenas indicados ali, por 

meio de um link em que as referências completas e eventuais comentários e resenhas, além de 

http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/resenha/resenha.asp?nitem=2271429&sid=01922113213125348224194146&k5=3AAE3E7C&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/resenha/resenha.asp?nitem=2271429&sid=01922113213125348224194146&k5=3AAE3E7C&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/resenha/resenha.asp?nitem=2271429&sid=01922113213125348224194146&k5=3AAE3E7C&uid=
http://gpcgp.files.wordpress.com/2011/04/fedpeqmun30mar.pdf
http://professorpires.wordpress.com/category/1-plano-de-ensino-de-financas-publicas/#_ftn1
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parte do texto, às vezes, poderão ser lidos, antes de o mesmo ser buscado em meio físico (na 

maioria dos casos na própria Biblioteca da UNESP/FCL-Ar); 

- Imprimir o mapa conceitual de apoio ao tópico (diagrama de síntese de temas do tópico, 

identificados pela sigla MCFP – Mapa Conceitual de Finanças Públicas mais o número de 

ordem) para tê-lo em mãos durante a aula; aos poucos esses diagramas começarão a servir de 

apoio à elaboração de resumos; 

- Se possível, discutir o(s) texto(s) com seus colegas de grupo, preparando as intervenções a 

serem feitas durante as aulas de forma qualificada. 

Durante a aula: 

- Acompanhar a exposição inicial do professor, agregando ao mapa conceitual as anotações 

consideradas úteis para os estudos posteriores; 

- Participar com questões para esclarecimentos de passagens do(s) texto(s), da exposição 

apresentada ou do mapa conceitual; ou com questionamentos pertinentes a partir de literatura 

alternativa ou observações pessoais fundamentadas (minimamente sustentadas por fatos e/ou 

argumentos bem articulados); 

- Envolver-se em eventuais atividades e dinâmicas sugeridas e supervisionadas pelo professor. 

Após a aula: 

- Refletir sobre a relação existente entre o texto, a aula e o mapa conceitual, procurando 

assimilar os conteúdos; 

- Ler os textos complementares (antecedidos por um asterístico), para aprofundar o 

conhecimento dos temas (recomendado); 

- Se quiser, ler os textos de aprofundamento (antecedido por dois asterísticos) – apenas para os 

mais interessados no assunto; 

- Responder, em comentário a post criado pelo professor para esta finalidade após as aulas 

semanais (na categoria “Tarefas e atividades” do blog), os questionários referentes a cada um 

dos tópicos do plano de ensino, atuando em grupos de no máximo 5 membros (noturno) ou 6 

membros (diurno), formados nas primeiras semanas de aulas e informados em post criado pelo 

professor para esta finalidade. Respostas repetidas levarão à anulação do post de ambos os 

grupos e redução de 1,0 na nota final de todos os alunos envolvidos. 

Pressuposto: todos os participantes, com seus diferentes graus de acúmulo de conhecimento e 

experiência, se posicionam e se colocam como pesquisadores, ou seja, agentes em busca de 

respostas para questões e em busca de solução para problemas de finanças públicas, 

previamente mapeados nos tópicos do plano de ensino da disciplina. 

Para as aulas em que serão realizados seminários, seguir as instruções pertinentes, abaixo. 

 

[1] A respeito de como deve ser feita a leitura do tipo demandado num curso universitário, vide 

“Diretrizes para a leitura, análise e interpretação de textos”, cap. III de SEVERINO, Antonio 

Joaquim.  20
ª
 ed. Metodologia do Trabalho Científico.  São Paulo: Cortez Ed. e Ed. Autores 

Associados, 1998. 

http://professorpires.wordpress.com/category/1-plano-de-ensino-de-financas-publicas/#_ftnref1
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DINÂMICA DOS SEMINÁRIOS 

Estão previstos 5 seminários [1] na parte final da disciplina, sobre os temas e/ou textos 

definidos no tópicos 8, a serem apresentados nas datas previstas no cronograma da disciplina. 

Para cada seminários haverá dois grupos, cada um fazendo sua apresentação no tempo de 30-40 

minutos, e discutindo entre si, em seguida, os pontos de concordância e divergência 

identificados. O tempo restante será destinado ao debate com toda a turma. 

No dia da apresentação os grupos deverão apresentar texto-roteiro para o professor e, se 

possível, cópias simplificadas para os alunos que assistirão.  Caso desejem, poderão utilizar 

recursos audiovisuais, desde que essa utilização seja adequada (evite-se simples projeção para 

leitura).   

Ausência dos alunos ouvintes nos dias dos seminários corresponderão ao desconto de 0,25 

ponto, para cada dia de ausência, na nota final, salvos os casos devidamente  justificatidos, 

antecipadamente,  por por e-mail), aceitos pelo professor, mediante resposta ao e-mail do aluno. 

Orientações gerais para a preparação e apresentação dos seminários 

O objetivo central dos seminários é oportunizar o aprofundamento da reflexão sobre temas e/ou 

textos relevantes no âmbito da disciplina, por meio da problematização, pelos alunos, de 

aspectos teóricos ou empíricos, a partir do aparato conceitual e técnico introduzido durante as 

aulas expositivas. A preparação dos seminários deve envolver: i. a leitura integral do (s) texto 

(s) por todos os membros do grupo; ii. debates preparatórios com participação de todo o grupo, 

em sessões extra-classe, iii. elaboração coletiva do texto-roteiro para apresentação, iv. 

elaboração de materiais e organização da paresentação. O grupo poderá utilizar outros textos 

além dos indicados pelo professor, devendo, porém, com ele negociar este procedimento. 

A apresentação do seminário deve consistir na formulação do tema-problema desenvolvido 

no(s) texto(s)  utilizado(s), na explicitação das idéias defendidas pelo(s) autor(es) e na discussão 

crítica da visão apresentada e das hipóteses desenvolvidas. De modo algum serão aceitos apenas 

resumos sem qualquer tipo de problematização.  A apresentação deve contar com a participação 

de todos os membros do grupo.  Devem ser feitos esforços para motivar os ouvintes ao debate.  

Cada aluno do grupo será avaliado pelo seu desempenho individual, mas a performance do 

conjunto também será levada em conta.  Quesitos considerados na avaliação: qualidade do 

texto-roteiro (conteúdo), qualidade da apresentação (verbalização, organização, postura/atitude 

etc.), capacidade de problematização, capacidade de motivar os ouvintes, envolvimento nos 

trabalhos de preparação (principalmente o número de encontros e a divisão adequada de 

tarefas), capacidade de resposta às questões apresentadas pelo professor e pelos alunos ouvintes. 

Procedimentos a evitar: dividir o texto em partes e deixar cada parte a cargo de um membro do 

grupo, apresentação na forma de “jogral”, texto-roteiro na simples forma de tópicos, 

participação dos alunos somente nas aulas previstas para apresentação de seu grupo (por ser 

fundamental também aprender a ouvir e a perguntar). 

 

[1] Vide “Diretrizes para realização de um seminário”, cap. IV de SEVERINO, Antonio 

Joaquim.  20
ª
 ed. Metodologia do Trabalho Científico.  São Paulo: Cortez Ed. e Ed. Autores 

Associados, 1998. 

 

 

http://professorpires.wordpress.com/category/1-plano-de-ensino-de-financas-publicas/post-new.php#_ftn1
http://professorpires.wordpress.com/category/1-plano-de-ensino-de-financas-publicas/#_ftnref1
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REFERÊNCIAS PARA OS SEMINÁRIOS 

Conforme consta do tópico 8. Finanças Públicas no Brasil recente (Seminários) do Plano de 

Ensino 

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DISCENTE 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 

Todo momento avaliatório levado a efeito ao longo do processo de ensino terá por finalidade 

averiguar em que grau os alunos atingiram os objetivos da disciplina, ou seja, verificar até que 

ponto se familiarizaram com o conteúdo do programa desenvolvido, podendo ser considerados 

iniciados[1].  Sempre serão atribuídas notas de 0 (zero) a 10 (dez), a serem interpretadas da 

seguinte maneira (e não como simples números): 

Nota[2] Significado pedagógico 

2 Aluno não revelou a condição de iniciado, havendo indícios de que não se 

esforçou para tanto 

4 O aluno não revelou a condição de iniciado, embora aparentemente tenha 

se esforçado para tanto 

6 O aluno revelou a condição de iniciado, embora com deficiências que 

poderão ser sanadas sem auxílio do professor 

8 O aluno revelou a condição de iniciado 

10 O aluno revelou a condição de iniciado com excepcional desenvoltura 

MÉTODO DE AVALIAÇÃO 

A avaliação terá por base quatro elementos, de igual peso, valendo cada um de zero a dez, 

conforme a qualidade dos materiais apresentados pelos alunos: 

1. duas provas individuais (P1 e P2), sem consulta, aplicadas em sala de aula, nas datas 

previstas no item Cronograma deste Plano de Ensino, com duração informada no ato da 

aplicação (em função do grau de dificuldade previsto), versando sobre os tópicos desenvolvidos 

até a aula imediatamente anterior, podendo ser objetivas, dissertativas ou mistas; 

2. um seminário (S), preparado e apresentado em grupo, conforme temas e dinâmica previstos 

nos tópicos 5 e 6 deste Plano de Ensino; 

3. respostas, discutidas e definidas em grupos (em sala de aula e em momentos extra-classe), 

para os questionários (Q) apresentados para cada um dos tópicos do Plano de Ensino, postadas a 

cada semana, depois das aulas, em datas definidas pelo professor no blog da disciplina. 

De acordo com a avaliação do professor, oportunamente informada, poderão ser considerados 

elementos de envolvimento e desempenho coletivo (de toda a turma ou de grupos de trabalho 

específicos) como substitutos ou complementos de procedimentos avaliatórios individuais. 

http://professorpires.wordpress.com/2012/07/06/category/plano-de-ensino-de-financas-publicas-2011/page/2/#_ftn1
http://professorpires.wordpress.com/2012/07/06/category/plano-de-ensino-de-financas-publicas-2011/page/2/#_ftn2
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A nota final será a média aritmética simples dos quato momentos avaliativos, obtida pela 

seguinte fórmula: (P1+P2+S+Q)/4. 

O aluno que, após participar de todas as atividades avaliativas previstas, não obtiver média 

suficiente para aprovação, deve informar o professor sobre seu interesse ou não de se submeter à 

avaliação de recuperação prevista nas normas da Universidade, sendo que o professor 

recomenda fortemente a opção por cursar novamente a disciplina. Em havendo o interesse do 

aluno em recuperação no próprio semestre, será pactuado o procedimento com todos que 

fizerem esta opção e combinada a data da avaliação de recuperação, dentro do período previsto 

no calendário acadêmico. 

Nos casos de ausências, devida e formalmente justificadas junto ao setor competente, nos dias 

previstos para as avaliações, nova prova será aplicada em data previamente definida pelo  

professor. 

Os resultados das avaliações serão informados impessoalmente através do Sistema de Gestão 

Acadêmica, em tempo hábil para o bom andamento do processo de ensino-aprendizado e 

respeitando-se os prazos regimentais da FCL-Ar. 

 

[1] Portadores de um domínio conceitual e de um grau mínimo de desenvoltura para tratar dos 

assuntos abordados e com eles lidar. 

[2] As notas ímpares representam situações intermediárias e a nota 0 (zero) será atribuída em 

casos excepcionais (ausência à avaliação, entrega da prova em branco, respostas disparatadas, 

“cola” etc.). 

REFERÊNCIAS BÁSICAS, COMPLEMENTARES E DE APROFUNDAMENTO 

CONSOLIDADAS 

Aguirre, Basilia Maria Baptista e Moraes, Marcos Ribeiro de. Questão federativa no Brasil: um 

“estado das artes” da teoria. Revista de Economia Política, vol. 17, n. 1 (65), p. 121-135, jan-

mar 1997. Disponível em www.rep.org.br/pdf/65-7.pdf 

Biderman, Ciro e Arvate, Paulo (Organizadores). Economia do Setor Público no Brasil. 4ª 

reimpressão. Rio de Janeiro: Campus Elsevier, 2005. 

Boadway, Robin and Shah, Anwar. Fiscal Federalism. Principles and practice of multi-order 

governance. USA: Cambirdge UP, 2009 

Bresser-Pereira, Luiz Carlos. A reforma do Estado nos anos 90: lógica e mecanismos de 

controle. Brasília: MARE, 1997. Disponível em 

www.bresserpereira.org.br/ver_file_3.asp?id=2789 

Bresser-Pereira, Luiz Carlos; Wilheim, Jorge e Sola, Lourdes (Organizadores). Sociedade e 

Estado em transformação. São Paulo/Brasília: Ed. UNESP/ENAP, 1999. 

Burkhead, Jesse and Miner, Jerry. Public Expenditure. Chicago: Aldine Publ. Co, 1974 [1971]. 

Byrns, Ralph T. E Stone Jr. Gerald W. Microeconomia. São Paulo: Makron Books, 1996 

[1992]. 

http://professorpires.wordpress.com/2012/07/06/category/plano-de-ensino-de-financas-publicas-2011/page/2/#_ftnref1
http://professorpires.wordpress.com/2012/07/06/category/plano-de-ensino-de-financas-publicas-2011/page/2/#_ftnref2
http://www.rep.org.br/pdf/65-7.pdf
http://www.bresserpereira.org.br/ver_file_3.asp?id=2789
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Fialho, Tânia Marta Maia. Ciclos políticos: uma resenha. Revista de Economia Política, vol. 19, 

n. 2 (74), p. 131-148, abr-jun 1999. Disponível em www.rep.org.br/pdf/74-8.pdf 

Frey, Klaus. Políticas públicas: um debate conceitual e reflexões referentes à prática da análise 

de políticas públicas no Brasil. Planejamento e Políticas Públicas, n. 21, p. 211-259, jun 2000. 

Disponível em www.preac.unicamp.br/arquivo/materiais/txt_Frey.pdf 

Gitman, Lawrence J. Princípios de Administração Financeira. 10ª ed.  São Paulo: Addison 

Wesley, 2004. 

Haveman, Robert H. y Margolis, Julius (Org.). Un análisis del gasto y las políticas 

gubernamentales. México: Fondo de Cultura Económica, 1983. 

Loureiro, Maria Rita e Abrucio, Fernando Luiz. Política e reformas fiscais no Brasil recente. 

Revista de Economia Política, vol. 24, n. 1 (93), p. 50-72, jan-mar 2004. Disponível em 

www.nesfi.ufsc.br/uploads/arquivos/1152795898_pol_ref_fiscal_br_recente.pdf 

Mueller, Denis C. Public Choice: A Survey. Journal of Economic Literature, vol. 14, n. 2, p. 

395-433, Jun 1976. Disponível em http://books.google.com/books?hl=pt-

BR&lr=&id=3IxzK62un1gC&oi=fnd&pg=PA23&dq=%22Mueller%22+%22Public+Choice:+

A+Survey%22+&ots=H0_xgaS9MW&sig=CRTJp-sVXYTRP9I7wIYK95zTACI 

Musgrave, Richard A. E Musgrave, Peggy B. Finanças Públicas – Teoria e Prática. São 

Paulo/Rio de Janeiro: Ed. da USP/Ed. Campus, 1980 [1973]. 

Parkin, Michael. Macroeconomia. 5ª ed. São Paulo: Addison Wesley, 2003 [2000]. 

Pereira, Paulo Trigo. A Teoria da Escolha Pública (Public Choice): uma abordagem neo-liberal? 

Disponível em http://pascal.iseg.utl.pt/~ppereira/docs/analsoc6.pdf. Acessado em 21/12/2008. 

Pereira, Paulo Trigo; Afonso, António; Arcanjo, Manuela; Santos, José Carlos Gomes. 

Economia e Finanças Públicas. 3ª. ed. Lisboa: Escolar Editora, 2009. 

Pindyck, Robert S. E Rubinfeld, Daniel L. Microeconomia. 5ª ed. São Paulo: Prentice Hall, 

2002 [1995] 

Pires, Valdemir . Estado, mercado e tributação. Piracicaba: Ed. UNIMEP, 1996. 

Pires, Valdemir. Limites da reinvenção do governo: insuficiências do neoliberalismo? In: III 

Encontro de Economistas de Língua Portuguesa, 1998, Macau (China). Anais do III Encontro 

de Economistas de Língua Portuguesa, Macau (China), Faculdade de Gestão de Empresas – 

Universidade de Macau, 1998. Artigo p. 281-294. Disponível em 

www.pires.pro.br/documentos/limitesdareinvencaodogovernoeinsuficienciasdoneoliberalismo98

145.pdf 

Pires, V.; Remalheiro, G. C.; Ruiz, E. F.; Mancini, B. As limitações das finanças públicas 

municipais no federalismo fiscal brasileiro: o caso dos pequenos municípios – Região 

Administrativa Central do Estado de São Paulo 2001-2008. In: CASAGRANDE, E. E. (Org.). 
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[1] Vários desses periódicos podem se acessados gratuitamente por meio do Portal CAPES, 

disponível na biblioteca do campus. 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Frequência às aulas 

Obrigatória, nos moldes da legislação pertinente. Justificativas de ausência serão aceitas 

somente nos casos previstos na legislação, mediante encaminhamento formal, junto ao setor 

competente (não devendo ser apresentadas ao professor).  Ausências coletivas resultarão em 

registro de faltas e da matéria que seria lecionada na data. A cada falta não justificada a aula em 

que ocorra seminário, o aluno terá um desconto de 0,25 pontos em sua nota final. O percentual 

de faltas a que o aluno tem direito sem necessidade de justificativa serve exatemente para 

acomodar situações não amparadas pela legislação que permite abono ou compensação de 

ausências; portanto, as faltas por motivos não amparados em dispositivo legal devem ser 

administradas pelo aluno em relação ao montante máximo permitido. 

Avaliação da disciplina e do professor 

No início do semestre seguinte ao do oferecimento da disciplina, os alunos podem avaliá-la e ao 

professor, por meio de procedimento informatizado e impessoal (sem identificação do aluno) 

disponibilizado no site da UNESP/FCL-Ar. Embora a utilização das informações assim obtidas 

não esteja clara institucionalmente, conclama-se o aluno a participar desta avaliação, com o 

máximo possível de seriedade e clareza, pois o professor procede à leitura do relatório, 

procurando a cada ano melhorar a disciplina e seu desempenho. 

Atendimento individual extra-classe 

Caso seja necessário, agendar previamente com o professor, por e-mail ou ao final de aula, 

podendo ser presencial, por chat (home-page do professor) ou outro meio virtual eficiente. 

Motivos: evitar filas e desencontros; conhecimento prévio do assunto, para melhor atendimento; 

organização de agenda, ocupada também por outras numerosas atividades acadêmicas. 

Representante de turma diurno: 

Nome:                                                                      E-mail:                               Telefone: 

Representante de turma noturno: 

Nome:                                                                      E-mail:                               Telefone: 

Monitor: 

Nome:                                                                       E-mail:                                Telefone: 

 

 

 

 

http://professorpires.wordpress.com/category/1-plano-de-ensino-de-financas-publicas/#_ftnref1
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CRONOGRAMA 

Diurno:    aulas às terças, das 16 h às 18 h e às quartas, das 14 às 16 h (sala 9) 

Noturno: aulas às terças, das 21 às 23 h e às quartas, das 19 às 21 h (sala 9) 

* Sessões de 2 horas 

N.* Dia Previsto (60 h-aulas) Realizado 

1  26/02 Plano Ens./Grupos  

2  27/02 Introdução (MCFP0)  

3  05/03 1.1  

4  06/03 1.2  

5  12/03 1.2  

6  13/03 2  

7  19/03 3  

8  20/03 3  

9  26/03 3  

10  27/03 3  

11  02/04 3.1  

12  03/04 3.1  

13  09/04 3.1  

14  10/04 3.2  

15  16/04 3.2  

16  17/04 3.2  

17  23/04 3.3  

18  24/04 4  

19  30/04 Debate 1-4  

20  07/05 1a. avaliação 
 

 

21  08/05 Orient. seminários  

22  14/05 5  

23  15/05 6  

24  21/05 6  

25  22/05 7  

26  28/05 7  

27  29/05 Orient. seminários  

28  04/06 8 Seminário 1  

29  05/06 8 Seminário 2 
 

 

30  11/06 8 Seminário 3  

31  12/06 8 Seminário 4  

32  18/06 9 Seminário 5  

33  19/06 2
a
. avaliação  

34  Combinar Recuperação 
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GRUPOS DE TRABALHO 

DIURNO NOTURNO 

D1 N1 

 

D2 N2 

 

D3 N3 

 

D4 N4 

 

D5 N5 

 

D6 N6 

 

D7 N7 

 

D8 N8 

 

D9 N9 

 

D10 N10 

 

 


