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DESCRIÇÃO DO CURSO

O Departamento de Economia da Universidade de Brasília propôs estabelecer, a partir
de 1999, uma nova área em seu programa de mestrado, com características de formação
profissional, voltada à economia do Setor Público.
A clientela-alvo é composta principalmente – mas não exclusivamente – de
economistas, ou graduados de áreas afins, que exerçam atividade profissional relacionada à
esfera econômica de atuação do poder público. Esse perfil abrange, em princípio, uma gama de
especialistas, como técnicos das áreas de receita, orçamento ou controle interno, tanto no nível
federal como em outras áreas de esferas do governo; gestores públicos, de forma geral;
assessores parlamentares; pessoal técnico ligado a Tribunais de Contas, órgãos do Poder
Judiciário, do Ministério Público etc. Inclui-se neste universo o numeroso contingente de jovens
profissionais absorvidos por esses órgãos, nos últimos anos, mediante concursos públicos
caracterizados, em geral, por alto rigor de seletividade.
O objetivo do Curso de Mestrado em Economia do Setor Público é proporcionar a esses
profissionais – que de certa forma são a elite do serviço público – uma formação sólida em
tópicos escolhidos da moderna teoria econômica do setor público, e aplicá-los à análise de
questões atuais de política governamental. A abordagem dos temas teóricos será rigorosa, mas
sem formalização desnecessária, concentrando-se no lançamento de bases conceituais para a
consideração de problemas concretos, próximos à experiência profissional dos estudantes.
Trata-se, assim, de um programa de mestrado dentro do espírito e das normas da
Resolução nº. 1/95 do Conselho Superior da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior-CAPES (posta em efeito pela Portaria nº. 47, de 17/10/95, revogada
pela Portaria CAPES/MEC nº 80 de 16/12/1998 do presidente desse órgão): um curso de pósgraduação stricto sensu, no nível de mestrado, que, sem prejuízo da qualidade acadêmica, dá
ênfase a um conteúdo que interessa de perto à formação profissional de seus alunos. Nesse
sentido, é um mestrado de natureza “terminal”, dado que não se caracteriza apenas como uma
etapa intermediária do doutorado em economia.
 Justificativa
As novas relações entre Estado e economia que se desenharam, no Brasil, a partir da
década de 1990, passaram a exigir um perfil diferenciado do técnico governamental com
atividade na área econômica, em comparação ao período anterior. A eliminação das distorções
associadas aos altos índices de inflação, de uma parte, pôs em relevo a questão da eficiência no
gasto público: não é mais possível recorrer elasticamente ao imposto inflacionário para
aumentar a receita, ou disfarçar ineficiências por trás da instabilidade de preços relativos. Por
outro lado, novas questões de política econômica se colocam, em várias áreas. Ao recuo do
papel do Estado como produtor de bens e serviços corresponde a necessidade de avanço em sua
capacidade regularizadora. Ultrapassada a dominância quase absoluta das políticas de
estabilização, será preciso, no novo contexto de moeda mais estável e abertura ao exterior,
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definir outros rumos e instrumentos para as políticas industrial, cambial e monetária, além de
reformar a estrutura fiscal. Considerando-se, ainda, a crescente impaciência da sociedade com
as inadequações e ineficiências do aparelho estatal, fica claro que o pessoal técnico do setor
público terá de estar, para responder aos desafios dessa nova fase, convenientemente preparado,
em termos de capacitação profissional.
É dentro dessa perspectiva que se coloca a concepção do Curso de Mestrado em
Economia do Setor Público. Considera-se que os requisitos de formação em Economia do Setor
Público, para o público-alvo que se tem em vista, não podem ser satisfeitos apenas por cursos
rápidos de aperfeiçoamento ou especialização; exige-se, no caso, a perspectiva mais abrangente
e o embasamento teórico mais sólido, associados a um programa de mestrado. É necessário ter
em conta que o propósito do programa é estudar a definição e implementação de políticas dentro
de um contexto novo de atuação do Estado sobre a economia; é indispensável, assim, que se dê
aos alunos condições de estudarem adequadamente tal contexto, lançando mão da ampla
literatura recente a esse respeito.
Cabe lembrar que a necessidade de cursos de mestrado voltados a clientelas específicas
vem sendo sentida, nos últimos anos, em várias áreas de conhecimento. Em decorrência disso,
surgiram diversos programas novos de mestrado com características diferentes dos já existentes;
“são diferenças que se manifestam na orientação dos currículos, na composição do corpo
docente e discente, nas formas de financiamento e nos arranjos institucionais”. Foi o
reconhecimento desse fato e a compreensão de que “as mudanças tecnológicas e as correntes
transformações econômico-sociais têm demandado profissionais com perfis de especialização
distinta dos tradicionais”, que levaram a CAPES a promover, em 1995, a institucionalização de
um novo tipo de mestrado.


Estrutura Curricular
Os alunos do Curso de Mestrado em Economia do Setor Público deverão obter 22 créditos
em disciplinas obrigatórias e 10 créditos em disciplinas optativas (sendo 01 como Leitura
para Dissertação).

Total de créditos: 32
Carga horária total: 480 horas
DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS – 330h
Análise Microeconômica
(ECO-333069-MS)

2 créditos
30h

Análise Microeconômica 2
(ECO-333069-MS)

2 créditos
30h

Métodos Estatísticos e
Econométricos (ECO-333051-MS)

2 créditos
30h

Obrigatória Objetiva
introduzir
os
conceitos
microeconômicos
das
teorias
do
consumidor, da firma e da produção que
serão utilizados no estudo da moderna
teoria econômica no setor público.
Equilíbrio de mercados também será
estudado.
Obrigatória Objetiva
introduzir
os
conceitos
microeconômicos em estruturas de
mercados imperfeitos. Nesses mercados há
espaços para intervenção de governos.
Noções de Regulação Econômica e
Economia Industrial também estarão
presentes
Obrigatória O objetivo deste curso é iniciar os alunos
na modelagem econométrica por meio do
método clássico de regressão linear.
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Macroeconomia do
Desenvolvimento (ECO-333077MS)

2 créditos
30h

Macroeconomia do Setor Público

2 créditos
30h

Análise Econômica do Setor Público
(ECO-333085-MS)

2 créditos
30h

Análise Econômica do Setor Público
2

2 créditos
30h

Análise da Economia Brasileira
(ECO333093-MS)

2 créditos
30h

Análise da Economia Brasileira 2

2 créditos
30h

Tópicos Especiais em Econometria:
Dados de Painel e Séries Temporais
(ECO-333051-MS)

2 créditos
30h

Obrigatória Objetiva
introduzir
os
conceitos
macroeconômicos que serão utilizados no
estudo da moderna teoria econômica no
setor público.
Obrigatória Objetiva
promover
estudos
macroeconômicos da moderna teoria
econômica no setor público.
Obrigatória Visa apresentar teoricamente a lógica da
intervenção do governo na economia.
Ênfase especial será dada ao aprendizado
do instrumental teórico necessário para
uma
análise
efetiva
do
papel
desempenhado pelo governo numa
economia de mercado. Incluem-se tópicos
voltados à análise econômica da equidade
e eficiência, das funções de governo, às
políticas de gastos públicos e ao
financiamento das atividades do Estado.
Bens Públicos e Externalidades serão
estudados também.
Visa apresentar teoricamente a lógica da
intervenção do governo na economia
Obrigatória porém com uma ênfase em federalismo
fiscal bem como com a presença de um
governo estratégico e com objetivos que
vão além da tradicional benevolência
social. Um governo com objetivos
próprios, por exemplo, de reeleição ou de
favorecimento a grupos de interesse.
Objetiva discutir os aspectos mais
Obrigatória relevantes da evolução da economia
brasileira, com ênfase na discussão de
políticas
econômicas
específicas,
instrumentos, contexto e resultados.
Objetiva discutir os aspectos mais
Obrigatória relevantes da evolução recente da
economia brasileira, com ênfase na
discussão de políticas econômicas
específicas, instrumentos, contexto e
resultados.
Obrigatória A primeira parte deste curso abordará a
estimação de modelos de dados de painel,
modelos de equações simultâneas, modelos com
variáveis dependentes limitadas e seletividade
amostral. A segunda parte introduzirá os
modelos de séries temporais univariadas.
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Finanças e Orçamento
(ECO-333107-MS)

Público

2 créditos
30h

Obrigatória Este curso tem como objetivo apresentar
uma visão geral do déficit e orçamento
públicos brasileiros. Serão analisados os
principais itens da despesa e da receita
federal, os principais “caixas” do governo
federal, a implementação da Constituição
de 1988 versus o ajuste fiscal, assim como
o processo orçamentário e a execução
orçamentária e financeira.

DISCIPLINAS OPTATIVAS – 150h
ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO
Este Bloco deverá contemplar os diferentes interesses do público-alvo; os alunos deverão escolherão quatro,
dentre o elenco de disciplinas a eles propostos. Com base no conhecimento teórico adquirido nos Blocos
anteriores, os alunos terão aqui oportunidade de estudar a evidência empírica existente para o setor público
brasileiro e de estabelecer comparações com outros países. Espera-se que a definição da área de interesse em
que será elaborada a Dissertação de Mestrado seja feita nesta etapa.

Área 1: Economia do Setor Público**
Código
Nome da Disciplina
UnB
ECO 333115
ECO 319554
ECO 333191
ECO 333174
ECO 320854

Erro! Fonte de referência não encontrada.
Avaliação de Políticas Sociais
Tributação nas Economias em
Desenvolvimento
Economia da Regulação
Erro! Fonte de referência não encontrada.

Total (Optativas – Área 1)
Total (Área 1)

Carga
Horária
30h
30h
30h
30h
30h
150h
450h

** Disciplinas a serem oferecidas em Goiânia nas dependências da Escola de Governo.

Área 2: Gestão Econômica Pública**
Código UnB
ECO 333204
ECO 310557
ECO 311006
ECO 310999
ECO 310743

Nome da Disciplina
Economia das Instituições
Economia e Inovação no Setor Público
Gestão do Conhecimento
Governo Eletrônico e Governança de TI
Formulação de Estratégia nas Organizações Públicas

Total (Optativas – Área 2)
Total (Área 2)

Carga
Horária
30h
30h
30h
30h
30h
150h
480h

** Disciplinas a serem oferecidas em Goiânia nas dependências da Escola de Governo.
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Proposta de Calendário
2021 – Disciplinas Obrigatórias virtuais
Aulas virtuais online às segundas e quartas-feiras das 18h às 19:40 e
das 20h às 21:40
Monitorias aos sábados de 9h às 12h
2022 – Disciplinas Optativas presenciais
Aulas presenciais às sextas-feiras (17h às 22:15) e aos sábados (8h20
às 12h30 e de 13h30 às 17:45)
Espaço Físico e Infraestrutura
As aulas das disciplinas obrigatórias serão ministradas virtualmente através de
plataforma a ser definida pelo Departamento de Economia da UnB.
As aulas das disciplinas optativas serão ministradas presencialmente nas dependências
da Escola de Governo do Estado de Goiás, com sede em Goiânia.

Prof. Vander Mendes Lucas
Coordenador do MESP
Departamento de Economia
Universidade de Brasília

5

