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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO SÓCIO - ECONÔMICO 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS 

 

    PROGRAMA 

 

EMENTA: O ambiente do planejamento. Políticas públicas e planejamento governamental .. A organização e a 

operacionalização do planejamento governamental. O enlace planejamento-orçamento. A unidade planejamento, exe-

cução, acompanhamento, avaliação e atualização dos planos. A experiência brasileira de planejamento governamental 

 

l. Identificação da Disciplina: 

   l.l. Código                  : CNM 1317 

   l.2. Nome                   : Planejamento do Setor Público 

   l.3. Nº de Créditos      : 04 

   l.4. Carga Horária      : 60 horas/aula 

 

2. Requisitos: 

   Pré-requisitos: 120 créditos já cursados 

   Paralelos        : não há 

 

3. Identificação da Oferta: 

   Curso de Graduação em Ciências Econômicas   (disciplina optativa) 

 

4. Objetivos: 

   Formativos: desenvolver valores, atitudes e postura científica que facilitem a compatibilização dos aspectos  

   políticos e técnicos da atuação do Economista no ambiente da administração pública. 

   Informativos: prover conhecimentos e instrumental teórico, metodológico, bibliográfico e técnico, úteis    ao 

   exercício profissional. 

   De automatização: desenvolver hábitos de estudo,  habilidades, elementos  ideativos e o gosto pela  atuação 

   profissional no campo do planejamento público. 

 

5. Conteúdo Programático: 

   l. Introdução: conceitos de sociedade, estado, setor público , governo, políticas públicas; aspectos metodológico. 

   2. Fundamentos filosóficos e científicos do planejamento governamental. 

   3. Fundamentos históricos, éticos, lógicos e técnicos do planejamento governamental. 

   4. Fundamentos sócio-econômicos, políticos e jurídico-institucionais do planejamento governamental. 

   5. Fundamentos administrativos e psicológicos do  planejamento  governamental. 

   6. As dimensões do planejamento governamental: objetivos, estruturas,  recursos. 

   7. O ciclo operacional da  ação  governamental:  Planejamento, orçamentação, execução, avaliação do desempenho. 

   8. O processo de planejamento: anamnese, análise, diagnose, prognose,  recursos, objetivos, prioridades, projetos,  

       atividades. 

   9. O processo de orçamentação: elaboração, aprovação, execução, acompanhamento e avaliação. 

  10. Plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual. O enlace planejamento-orçamentação. 

  11. As classificações orçamentárias e o planejamento governamental. 

  12. Aporte de recursos, programação e execução financeira. 

  13. A realimentação do processo de planejamento  governamental: acompanhamento da execução, avaliação do  

       desempenho e revisão dos planos. 

  14. Sistemas de planejamento governamental: órgão central, unidades setoriais e seccionais; requisitos e produtos. 

  15. Planejamento federal, estadual e municipal; as experiências brasileiras e catarinense em planejamento    

       governamental. 

  16.Experiências estrangeiras: economias de mercado (França e Japão); economias de planificação central (União  

       Soviética e Iugoslávia). 

  17. Implantação do processo de planejamento governamental: dificuldades técnicas e políticas; resistências;  

        problemas de coordenação da ação governamental. 
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