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ANEXO F: ANEXO DO PROJETO PEDAGÓGICO – VERSÃO 2007.
DESCRIÇÃO DAS EMENTAS, OBJETIVOS, PLANO DE DISCIPLINAS E BIBLIOGRAFIA.

DISCIPLINAS OPTATIVAS:

EDUCAÇÃO FISCAL
Ementa:
Educação fiscal no contexto social. Relação Estado-Sociedade. Sistema
Tributário Nacional. Gestão Democrática dos Recursos Públicos.

Objetivo:
Dotar o aluno (a) do conhecimento sobre seus direitos e deveres como cidadão
(ã), incentivando-o (a) a participar e divulgar na sua comunidade a cidadania
fiscal.

Programa da disciplina:
O quê, como, para quê e para que serve (este último no contexto do curso de
Ciências Contábeis) a disciplina Educação Fiscal; educação fiscal no contexto
social (Retrospectiva histórica, abordagem à educação no espaço social,
educação e a cultura popular, Educação no espaço escolar, Programa Nacional
de Educação Fiscal (PNEF)); relação estado-sociedade (evolução histórica,
Estado brasileiro, administração pública, estado democrático de direito e
cidadania, estado, capital e trabalho, diferenças sociais, ética); sistema
tributário nacional (estado, serviços públicos, origem dos tributos, história do
tributo no Brasil, sistema tributário nacional, tributo, elementos da obrigação
tributária, classificação dos impostos quanto ao ente tributante, repartição das
receitas tributárias, importância dos documentos fiscais, função sócioeconômica dos tributos, igualdade e justiça no sistema tributário nacional);
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gestão democrática dos recursos públicos (retrospectiva histórica, orçamento
público, gestão financeira, contabilidade das despesas públicas, órgãos
fiscalizadores das contas públicas, lei de responsabilidade fiscal, orçamento
público: exercendo a cidadania, lei de responsabilidade social, PNEF e o
controle democrático).
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