
 
 
 

Programa de Aperfeiçoamento para Carreiras – 2019 
 

Curso: Avaliação Socioeconômica de Projetos 
Professor: Geraldo Sandoval Góes 
Período: 03, 04 e 05 de dezembro de 2019. 
Horário:  08h30 às 12h30 e das 14h às 18h  
Carga Horária:  30h, sendo 24h presenciais e 06h não presenciais. 

 
 

Objetivo 
 
Ao final do curso, o participante será capaz de descrever os conceitos essenciais do processo de 
avaliação socioeconômica de projetos, bem como os caminhos de identificação, quantificação e 
valoração dos custos e benefícios sociais e o tratamento dos fluxos de caixa derivados; incorporar a 
dimensão ambiental no processo de avaliação socioeconômica de projetos de investimento públicos; 
calcular indicadores de retorno de projetos. 

 
Ementa 

 

Fundamentos da avaliação e indicadores de retorno socioeconômico de projetos: Avaliação de 
projetos privado e social. Cálculo dos indicadores de retorno baseados em fatores de equivalência e 
em parâmetros financeiros funcionais. Principais etapas da avaliação socioeconômica. Problemas do 
uso de preços de mercado na avaliação socioeconômica e os métodos de correção. Quantificação e 
valoração dos custos e benefícios sociais. 

 
Avaliação de Custos e Benefícios Ambientais: Marcos normativos legais e operacionais acerca da 
temática ambiental que incidem sobre projetos públicos de investimento. Planejamento ambiental de 
obras de infraestrutura: licenciamento ambiental; regulação fundiária e custos ambientais. 
Pressupostos teóricos e metodológicos e limites da economia ambiental para as análises de projetos 
públicos. Fundamentos e métodos diretos e indiretos de valoração ambiental. Serviços ecossistêmicos 
e pagamentos por serviços ambientais. A estratégia de adaptação diante da incerteza oriunda de 
cenários de mudanças climáticas. Análise e estudo de casos. 

 
Metodologia de Ensino 

 
Exposição dialogada, palestras e debates. 

 
Avaliação 

 
A avaliação será realizada através de um trabalho, nos moldes de um artigo, sobre um tema abordado 
em sala (de livre escolha do aluno se possível relacionado as suas atividades devido a facilidade de 
informações). O trabalho deverá ter entre 2 e 5 páginas, incluindo tabelas e anexos. Os trabalhos 
devem ser encaminhados para o e-mail aperfcarrreiras@enap.gov.br até o dia ***. 

 
  



 
 
 

PLANO DE AULA 

03 de dezembro – terça-feira  

8h30 às 10h15 
Avaliação de projetos privado e social. Cálculo dos indicadores de retorno 
baseados em fatores de equivalência e em parâmetros financeiros funcionais 
(início). 

10h15 às 10h30 Intervalo 

10h30 às 12h30 
Cálculo dos indicadores de retorno baseados em fatores de equivalência e em 
parâmetros financeiros funcionais (término). Principais etapas da avaliação 
socioeconômica. 

Almoço 

14h às 16h Problemas do uso de preços de mercado na avaliação socioeconômica e os métodos 
de correção. 

16h às 16h15 Intervalo 

16h15 às 18h Quantificação e valoração dos custos e benefícios sociais. 

04 de dezembro – quarta-feira  

8h30 às 10h15 
Marcos normativos legais e operacionais acerca da temática ambiental que 
incidem sobre projetos públicos de investimento. 

10h15 às 10h30 Intervalo 

10h30 às 12h30 Planejamento ambiental de obras de infraestrutura: licenciamento 
ambiental; regulação fundiária e custos ambientais.  

Almoço 

14h às 16h Pressupostos teóricos e metodológicos e limites da economia ambiental para 
as análises de projetos públicos. 

16h às 16h15 Intervalo 

16h15 às 18h Fundamentos e métodos diretos e indiretos de valoração ambiental.  

05 de dezembro – quinta-feira  

8h30 às 10h15 Fundamentos e métodos indiretos de valoração ambiental. 

10h15 às 10h30 Intervalo 

10h30 às 12h30 Serviços ecossistêmicos e pagamentos por serviços ambientais. 

Almoço 

14h às 16h A estratégia de adaptação diante da incerteza oriunda de cenários de 
mudanças climáticas. 

16h às 16h15 Intervalo 

16h15 às 18h Análise e estudo de casos. 



 
 
 
 

Bibliografia Básica 
 
1. Projetos Sociais. Cláudio R. Contador. Editora Atlas. 

2. Avaliação econômica de Projetos. Cristovam Buarque. Editora Campus. 

 

 
 

Bibliografia Complementar: 
 
1. Avaliação Econômica de Projetos Sociais. Organizador: Naercio Menezes Filho. Fundação Itaú Social. 

 

 

 
Professor 

 
 
GERALDO SANDOVAL GÓES 
Possui graduação em Engenharia Eletrônica pela Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (1990) e doutorado em Economia pela Universidade de 
Brasília (2006). Atualmente é Especialista em Políticas Públicas e Gestão 
Governamental do Ministério do Meio Ambiente. Tem experiência na área 
de Economia, com ênfase em Crescimento, Flutuações e Planejamento 
Econômico. Atuando principalmente nos seguintes temas: Crescimento e 
Distribuição de Renda. 
 
 

 
 


