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PROGRAMA DE ENSINO 
 

 

Ementa: Políticas públicas brasileiras e responsabilidades governamentais pós Constituição Federal de 1988; orçamento público 

para políticas sociais e de infraestrutura; conceitos de “factuais” e “contra factuais”; modelo de resultados potenciais de 
Neyman-Rubin; noções de tratamento e controle; conceitos de eficiência, eficácia e efetividade; situação atual do planejamento, 
monitoramento e avaliação das políticas públicas no Brasil; conceitos de indicadores de oferta, demanda, resultado e impacto; 
definição de micro dados; principais bases de micro dados no Brasil; noções de máscaras de tabulação; projetos piloto e 
avaliação aleatorizada; aplicação de regressão linear e modelos de diferenças-em-diferenças; noções de dados de painel; 
modelos Probit e Logit e pareamento por escore de propensão; modelos de variáveis instrumentais; noções de regressões em 
descontinuidade; o conceito de avaliação por “controle sintético” para séries macroeconômicas; fluxo de caixa social; taxa 
interna de retorno e valor presente líquido social; narrativas políticas e tomada de decisão; a Lei 8.666 
(planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm) e sua relação com as políticas sociais e de infraestrutura; o papel do Terceiro 
Setor. 
 

1.0. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA 
      Código                       : CNM 7414 
       Nome                         :Avaliação Econômica de Políticas Públicas 
       Carga Horária             : 72 horas/aula 
       Nº de Horas/Aula        : 04 semanais 
 

2.0. PRÉ-REQUISITOS - CNM7241 

 
3.0. IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA: Curso de Graduação em Ciências Econômicas 

 
4.0. OBJETIVOS DA DISCIPLINA: fornecer instrumental básico para a elaboração, monitoramento e avaliação de 

políticas públicas; desenvolver analiticamente as relações lógicas entre indicadores de oferta e impacto; discutir as 
concepções fundamentais das políticas públicas a partir da disponibilidade orçamentária e contexto político. 

 

5.0. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
  

 Políticas públicas brasileiras e responsabilidades governamentais pós Constituição 

Federal de 1988 
 Modelo de resultados potenciais de Neyman-Rubin 

 Aleatorização de grupos de tratamento e controle 

 Análise de regressão aplicada 

 Diferenças-em-Diferenças 

 Pareamento 

 Controle sintético 

 Fluxo de caixa social 
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