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PLANO DE ENSINO 

I. IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Administração pública 
 

Departamento: Departamento de Ciências da Administração - CAD 
 

Disciplina: CNM9144 - Teoria das Finanças Públicas 
 

Carga horária: 60 horas  
 

Período letivo: 2019/1 
 

Professor: Helberte João França Almeida 

Contato: helberte.almeida@ufsc.br 

 

II. EMENTA 

Finanças públicas: teorias, conceitos, evolução. Finanças públicas no Brasil. 

Instituições financeiras brasileiras. Política fiscal, atividade econômica e finanças 

públicas: tributação e gasto público. Necessidade de financiamento do setor público, 

déficits e dívida pública. Renúncia de receita. Política fiscal e distribuição de renda. O 

problema previdenciário no Brasil. Reforma tributária e federalismo fiscal. 

 

III. OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL: Compreender a necessidade e evolução da intervenção do 

Estado na economia sob a ótica da política fiscal e do orçamento público.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: compreender as diferentes teorias e argumentos 

científicos favoráveis e contrários à intervenção do Estado na economia. Conhecer os 

fundamentos que embasam a política fiscal e a provisão de bens públicos. Entender o 

modo como a política fiscal interage com o orçamento público. Compreender a 

evolução histórica das formas e instrumentos de intervenção do estado na economia 

brasileira. Conhecer a estrutura de receitas e despesas orçamentárias do estado. 

Analisar a evolução histórica dos instrumentos de arrecadação tributária do estado 

brasileiro. Conhecer a compreender o modo como surgiram os instrumentos de 

acompanhamento do orçamento público. Compreender as limitações e imbricações 

acarretadas pela composição atual do sistema tributário nacional. Conhecer as reformas 

realizadas a partir da década de 1990 e o modo como elas contribuíram para a geração 

de um ambiente de maior estabilidade fiscal. Conhecer, ordenar, debater e analisar a 



situação atual das finanças públicas federais estaduais e municipais. Conhecer e debater 

a situação atual das finanças públicas nacionais, interpretações e possíveis caminhos 

futuros. 

 

IV. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1. A Fronteira entre os Setores Público e Privado;  

2. Bens Públicos: Rivalidade e Exclusão;  

3. Carga Tributária;  

4. A Crescente Participação do Setor Público nas Sociedades;  

5. Lei de Wagner;  

6. Teoria da Tributação;  

7. Receitas (Principais Tributos) e Despesas (Estrutura das Despesas);  

8. Déficit Público/Dívida Pública; 

9. Federalismo Fiscal; 

10. Federalismo Fiscal No Brasil. 
 

 

V. METODOLOGIA DE ENSINO 

METODOLOGIA DO TRABALHO:  

O desenvolvimento das atividades do curso com o uso dos seguintes recursos:  

 Livro texto  

 Videoaulas  

 Atividades  

 Tutoria a distância  

 Tutoria presencial  

Quanto ao uso do material impresso, ao final de cada unidade, o aluno encontrará sugestões de 

leituras e atividades obrigatórias e/ou complementares, além da indicação de textos, livros e 

sites visando um melhor desenvolvimento do processo a distância.  

As videoaulas complementam o conteúdo abordado no livro texto, através de exemplos 

práticos e explicações detalhados do professor. O aluno pode assistir às videoaulas no tempo 

que julgar adequado.  

Serão propostas atividades a serem desenvolvidas pelos alunos ao longo da disciplina, 

conforme orientação do professor. Para realizá-las, o aluno conta com o uso de ferramentas de 

interatividade, para sanar suas dúvidas com a tutoria a distância, que está disponível em seus 

horários de atendimento. 

 Em complemento, a tutoria presencial disponibiliza no ambiente virtual os horários de 

funcionamento do polo. Os alunos podem formar grupos de estudos, sob coordenação dos 

tutores presenciais.  

Ao final da disciplina, o aluno fará a prova presencial, no seu polo de ensino, sob coordenação 

dos tutores presenciais.  

 

VI. AVALIAÇÃO 

Item Percentual Descrição 

Prova Final 60% Prova escrita aplicada 13/4/19 

Atividade 1 15% Trabalho escrito entregue até o dia 24/3/19 

Atividade 2 15% Trabalho escrito entregue até o dia 6/4/19 

Participação nos 

fórum e chat 

10% Participação nos chat e fórum 



OBSERVAÇÕES:  

Atividades atrasadas não serão aceitas pelos tutores. 

Será aprovado o aluno com média maior ou igual a 6,0. O aluno com média inferior a 

3,0 terá direito à dependência. O aluno que tiver média maior ou igual a 3,0 e menor ou 

igual a 5,5 terá direito a uma prova de recuperação. A nota final do aluno que fizer 

recuperação será a média aritmética simples da média das avaliações parciais e a nota da 

prova de recuperação. Se a nota final for maior ou igual a 6,0 o aluno será aprovado, 

caso contrário terá direito a dependência de acordo com as normas do curso. 

 

VII. Cronograma da Disciplina 

20/03 Chat 1 (11 às 12 hs e 19 às 20 hs) 

24/03 Entrega da Atividade 1 

06/04 Entrega da Atividade 2 

10/04 Chat 2 (11 às 12 hs e 19 às 20 hs) 

13/04 Prova Final 

14/04 Fórum  

26/04 Prova 2 Chamada 

07/06 Prova de Recuperação 

 

VIII. BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA  

SANSON, João Rogério. Teoria das finanças públicas. Florianópolis: Departamento de 

Ciências da Administração/UFSC; [Brasília]: CAPES/UAB, 2011. 130p 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

Textos disponibilizados no ambiente virtual. 
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