
PLANO DE ENSINO
1. IDENTIFICAÇÃO:
CURSO: CIÊNCIA POLÍTICA SEMESTRE/ANO: 1º/2021
COMPONENTE CURRICULAR: FINANÇAS PÚBLICAS
PROFESSOR(A): DR Marcelo Fiche 
E-MAIL: Marcelo.fiche@tesouro.gov.br; marcelofiche@unb.br

2. EMENTA
Funções de Governo. Externalidades. Bens Públicos. Informação Assimétrica. 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. Gestão 
das Finanças Públicas

3. CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO EGRESSO
O curso permite que o aluno tenha uma visão ampla do papel do Estado em uma economia de mercado, à 
luz da experiência brasileira recente, fornecendo o instrumental analítico para a correta compreensão 
desses fenômenos, bem como possa entender como funciona a gestão das finanças públicas no âmbito da 
Secretaria do tesouro Nacional, Secretaria de Orçamento Federal e ministérios.

4. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
Ler e compreender textos econômicos; 
Elaborar pareceres, relatórios, trabalhos e textos na área econômica; 
Empregar o instrumental econômico para analisar situações históricas concretas; 
Utilizar os fundamentos da teoria econômica para a análise crítica da realidade brasileira e mundial;
Analisar o impacto social das questões político-econômicas;
Elaborar, analisar e avaliar políticas públicas.

5. CONTEÚDO 
 Externalidades;
 Bens públicos;
 Teoria da tributação;
 Sistema tributário brasileiro;
 Análise orçamentária e financiamento do déficit;
 Dívida pública;
 Seguridade social;
 A crise da previdência social no Brasil;
 Federalismo.
 Gestão das Finanças Públicas

6. AVALIAÇÃO
 A avaliação consistirá de uma prova ou trabalho (com pesos de 60%) e atividades supervisionadas 

e participação em sala (com peso de 40%).
 As provas serão realizadas on line, e versarão sobre os conteúdos ministrados em aula e 

constantes da bibliografia obrigatória do programa.
 Não haverá recuperação para a nota das atividades supervisionadas.
 O aluno que obtiver média igual ou superior a 5 (sete) estará aprovado.
 O aluno que obtiver média abaixo de 5 (quatro) estará reprovado.
 Caso o aluno tenha faltado a uma das provas, fará a prova de recuperação junto com os demais.
 Não poderão fazer a recuperação os alunos que obtiverem média inferior a 4 (quatro); que tenham 



faltado às duas avaliações; ou que tenham faltado a uma avaliação e tirado nota inferior a 4 
(quatro) na outra. 
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ACERVO DIGITAL: 

8. OBSERVAÇÕES

O plano de ensino é flexível e pode sofrer alterações ao longo do semestre.


