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PLANO DE ENSINO 

Disciplina Estudos Comparados em Governança Pública e Métodos Quantitativos                       Código: 327794 

Carga horária/ 

créditos 
30 horas/aula (2 créditos) 

Curso DOUTORADO e MESTRADO – Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis (PPGCont) 

Professores da 

disciplina 

Prof. Dr. João Abreu de Faria Bilhim – Universidade de Lisboa – Portugal 

Prof. Ph.D. Vitor da Fonseca Leone – Montfort University (Leicester Castle Business School) – Inglaterra 

Vigência/oferta 2018/1.º 

Data 14/03, 15/03, 16/03, 17/03, 19/03, 20/03, 21/03, 22/03 Horário de aulas: de 08:00 a 12:00 

Local Auditório Azul (Bloco D, Subsolo, Edifício-sede da FACE, UnB) 

Ementa 

Estudos comparados. Governança do setor público. Aplicações e técnicas e modelos quantitativos na 

avaliação de programas e ações. Desenvolvimento de pesquisa empírica do setor público no ambiente 

internacional. 

Objetivos 

Ao final do curso, espera-se que o aluno seja capaz de: 

a) discutir os usos da comparação para o desenvolvimento de estudos empíricos e de análises teóricas no 

campo da governança do setor público; 

b) descrever as variações nos estilos de se fazer comparação nas ciências sociais aplicadas, que resultem 

em desenhos de pesquisa variados na contabilidade; 

c) estabelecer raciocínio comparativo que identifique regularidades, deslocamentos, transformações, bem 

como construção de modelos e tipologias no campo da contabilidade; 

d) identificar continuidades e descontinuidades, semelhanças e diferenças que expliquem determinados 

fenômenos no campo da contabilidade. 

Justificativa 

Trata-se de disciplina optativa que apresenta aos alunos discussões teórico- metodológicas, no contexto de 

estudos comparados. É imprescindível, para o campo da contabilidade, aprofundar reflexões, para que se 

possa levar em conta o contexto brasileiro e sua inspiração em modelos internacionais. Dessa forma, esta 

disciplina procura apresentar o entendimento da governança como área emergente do setor público, bem 

como os seus processos que tangenciam finanças, estratégia do setor público, produtividade e modelos de 

controle. Por outro lado, importa estimular os participantes do curso, observar as aplicações de técnicas e 

modelos quantitativos na avaliação de programas e de ações e no desenvolvimento de pesquisa empírica 

do setor público no ambiente internacional. 

Estratégias 

didáticas/recursos 

Utilização do laboratório do PPGCont para fazer com os alunos alguma aplicação econométrica utilizando 

Eviews. 

Programa 

Tópicos a serem abordados:  

1. Desenvolvimento dos Estudos Comparados no Campo da Contabilidade. 

2. Itinerário da tradição anglo-saxônica e a tradição europeia continental no campo dos Estudos 

Comparados. 

3. Da administração pública à governança pública: continuidades e descontinuidades entre administração 

pública e a teoria da nova governança pública. 

4. A governança como área emergente do setor público. 

5. Avaliação de programas, projetos e políticas públicas governamentais, em países europeus. 

6. Estudos empíricos comparados aplicados ao setor público em países europeus. 
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Bibliografia Complementar: de acordo com a recomendação dos docentes na ocasião da oferta. 

João Bilhim e Vitor Leone 

26/01/2018. 


