
 
 

 
 

 

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina 
Curso: Administração Pública 
Disciplina: Orçamento Público 
Professor: Helberte João França Almeida   
Código: CAD9153 Carga Horária: 60 horas  Créditos: 4 
Ano: 2020.1 Módulo: 6 

 

2. EMENTA:  

Introdução ao orçamento e ao planejamento público; A lei orçamentária anual e 

classificações das receitas e despesas públicas; Sistemas de informações orçamentárias e 

elaboração da lei orçamentária anual; Execução, controle e evolução do orçamento 

público; Evolução e perspectivas do orçamento público. 
 

 

3. OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA:  

Proporcionar aos alunos elementos de ordem teórica e prática que possibilitem a sua 

compreensão sobre o orçamento público e o processo orçamentário de forma a habilitá-lo 

a ser parte ativa nas discussões e decisões sobre os gastos públicos. 
 

4. OBJETIVO(S) ESPECÍFICOS(S) DA DISCIPLINA: 

 Identificar, calcular e debater sobre a temática de orçamentos públicos. 

 Identificar os atores do processo orçamentário e reconhecer os principais canais de 

participação no orçamento. 

 Descrever, empregar e diferenciar os tipos de orçamentos públicos. 

 Buscar e interpretar base de dados. 
 
 

 

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  
 

i)O papel do orçamento na gestão pública;  

ii) Sistema brasileiro de planejamento e orçamento: plano plurianual, lei de diretrizes 

orçamentárias e lei orçamentária anual;  

iii) Classificações das receitas e despesas públicas na lei orçamentária anual; 

iv) Sistemas de informações orçamentárias;  

v) Elaboração da proposta orçamentária;  

vi) Orçamento participativo;  

vii) Apreciação legislativa da proposta orçamentária;  



 
 

 
 

viii) Execução da lei orçamentária anual: cronograma de desembolso e programação 

financeira, licitação, empenho, liquidação e pagamento, análise do perfil das despesas, 

execução das despesas por convênio e contrato;  

ix) Avaliação e controle da gestão orçamentária: instâncias e instrumentos de avaliação e 

controle, avaliação de desempenho;  

x) o orçamento como processo evolutivo. 

 
 

6. METODOLOGIA DO TRABALHO:  
O desenvolvimento das atividades do curso com o uso dos seguintes recursos: 

 Livro texto 

 Vídeos-aula 

 Atividades 

 Chat 

 Tutoria à distância 

  
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 vídeos-aula complementam o conteúdo abordado no livro texto, através de exemplos 
práticos e explicações detalhadas do professor. O aluno pode assistir às vídeos-aula no tempo 
que julgar adequado. 
O livro texto traz atividades que serão 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 o professor, através do chat com o professor 
(previamente agendados) ou com a tutoria à distância. 
A comunicação com os tutores a distância pode ser por meio do ambiente virtual de ensino-
aprendizagem. 
Em complemento, a tutoria presencial disponibiliza no ambiente virtual os horários de 
funcionamento do pólo. Os alunos podem formar grupos de estudos, sob coordenação dos 
tutores presenciais. 
Ao final da disciplina, o aluno fará a prova presencial, no seu pólo de ensino, sob coordenação 
dos tutores presenciais.  

 

7. AVALIAÇÃO 

Item Percentual Descrição 

Prova 1 60% Prova escrita aplicada 20/06/20 

Atividade 1 15% Trabalho escrito entregue até o dia 26/04/20 

Atividade 2 15% Trabalho escrito entregue até o dia 31/05/20 



 
 

 
 

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. 

8. Cronograma da Disciplina 

04/03 Início da Disciplina 

21/04 Chat 1 ( 19 às 20 hs) 

26/04 Entrega da Atividade 1 

26/05 Chat 2 (19 às 20 hs) 

31/05 Entrega da Atividade 2 

16/06 Chat 3 e 4 (11 às 12 hs e 19 às 20 hs) 

20/06 Prova Final 

22/12 Fórum  

26/06 Prova 2 Chamada 

10/07 Prova de Recuperação 

 

 

Lembretes  
  

 Os alunos devem lembrar que os tutores e/ou professores estão para auxiliar e não para 
resolver a lista toda e/ou tarefas.   

 

 Não serão consideradas as tarefas idênticas feitos por diferentes alunos. O objetivo das 
tarefas é que o aluno desenvolva o seu próprio raciocínio.  
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