
 

 

CURSO DA AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA 

Dívida Pública Brasileira e suas consequências para os diversos segmentos 
sociais 

Auditoria Cidadã da Dívida: Por quê? Para quê? Como? 
 

Considerando a importância do tema da dívida pública para o nosso país e o 

acúmulo da Auditoria Cidadã da Dívida, tem sido crescente a demanda por um curso 

de formação. Diante disso, desde o ano passado, constituímos um grupo de trabalho 

que formulou a proposta de curso ora apresentada, a ser ministrado à distância, a 

fim de possibilitar a participação de interessados em diversas partes do país e reduzir 

custos de deslocamento.  

O prazo para a pré-inscrição dos interessados em participar da primeira 

turma se encerrou dia 07/04/2014, porém, mesmo quem não tiver feito a pré-

inscrição pode efetuar a sua inscrição definitiva até dia 21/04/2014, preenchendo a 

ficha enviada em anexo a esta carta. 

 

O curso terá como OBJETIVO GERAL, a partir da experiência da Auditoria 

Cidadã da Dívida, socializar o conhecimento acerca de processos relacionados à 

Dívida Pública Brasileira e suas consequências para os diversos segmentos sociais, 

com o objetivo de capacitar multiplicadores para a utilização da ferramenta da 

auditoria para a mobilização social, incentivando a propagação dos trabalhos da 

Auditoria Cidadã. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Evidenciar a atuação de um Sistema da Dívida em âmbito mundial, 
impulsionado pelo processo de financeirização.  

 Estudar os processos históricos de geração e crescimento de dívida pública 
externa e interna no Brasil, assim como dívida dos estados e municípios. 

 Estudar a evolução dos gastos com o serviço da dívida pública frente aos 
gastos com políticas sociais. 

 Identificar como o Sistema da Dívida influencia o modelo econômico e afeta 
as condições materiais dos diversos segmentos sociais, ao mesmo tempo 
em que explora de forma predatória os recursos naturais, provocando danos 
irreparáveis ao ecossistema. 

 Divulgar a ferramenta da auditoria e impulsionar sua utilização para 
evidenciar e documentar processos, operações e mecanismos do Sistema da 
Dívida. 

 Incentivar a formação de núcleos para o aprofundamento dos estudos e 
disseminação do conhecimento, visando ao empoderamento social. 

 Analisar a dívida sob a ótica do real pagador, no caso a classe trabalhadora, 

distanciando-se de abordagens dominantes sobre o tema, que o tratam sob a 
ótica do emprestador. 

 Evidenciar a percepção sobre quem decide, quem paga e quem recebe. 
 



 

O curso será ministrado em 10 módulos, com a seguinte carga horária: 

Parte Tópico Horas/aula 

I Introdução 1 

II Sistema da Dívida 3 

III Conceitos e Terminologias 3 

IV Dívida Externa 3 

V Dívida Interna 3 

VI Dívida dos Estados 3 

VII Dívida dos Municípios 1 

VIII Experiências de Auditoria da Dívida Pública 2 

IX 
Metodologia para uma Auditoria da Dívida Pública 

com participação cidadã 
3 

X Mobilização Social e empoderamento Popular 1 

Total de horas/aula 23 

Horas de leitura e estudo (cerca de 700 páginas) 27 

Horas para participação em Fórum de Debates (momento em 
que os participantes das diversas localidades dialogarão e 

esclarecerão dúvidas) 
10 

TOTAL 60 horas 

 

Material Básico Obrigatório para o Curso: 

O material básico corresponde às 3 últimas publicações da Auditoria Cidadã da 

Dívida, que serão enviados aos que confirmarem a sua respectiva inscrição: 

 Caderno de Estudos: A dívida pública em debate: saiba o que ela tem a ver 

com a sua vida 

 Livro: Auditoria Cidadã da Dívida dos Estados 

 Livro: Auditoria Cidadã da Dívida Pública: Experiências e Métodos 

 

Além desses, serão disponibilizados textos, artigos e outros materiais 

oportunamente. 

 

Formato: Palestras/aulas utilizando-se a tecnologia de ensino à distância 

(ferramenta moodle) que permite a organização de diálogo simultâneo, bem como 

fórum de discussão não sincrônico. Utilização de livros, textos e outros materiais. 



 

 

Institucionalidade e Certificação: Protagonismo da Auditoria Cidadã da Dívida, 

que emitirá os certificados.  

A Auditoria Cidadã da Dívida é uma associação sem fins lucrativos, inscrita no 

CNPJ sob o número 12.537.204/0001-45, e se dedica aos estudos sobre o 

endividamento público federal, dos estados e municípios brasileiros. 

Avaliação: Trabalho de conclusão de curso, podendo ser avaliada a proposta de 

elaboração de artigo para publicação. 

Prazos: O curso terá início dia 22 de abril de 2014 e os estudantes poderão acessar 

o curso até o final de julho. 

Está sendo avaliada a possibilidade técnica para transmissão online ao vivo 

da gravação dos respectivos módulos. A gravação dos 10 módulos ocorrerá no 

período de 22/04 a 30/05, mas o acesso a essas gravações continuará disponível 

para esta primeira turma até o final de julho/2014. 

Investimento (*):  

Inscrição com direito ao recebimento das 3 publicações (abril) ........ R$100,00 

1a. Parcela (maio) ......................................................................... R$100,00 

2a. Parcela (junho) ........................................................................ R$100,00 

Custo total ................................................................................... R$ 300,00 

 

(*) Estudantes e militantes que não tiverem condições de arcar com este 

custo poderão enviar mensagem para curso.auditoria.divida@gmail.com para 

que a situação seja avaliada, tendo em vista o nosso objetivo de viabilizar a 

disseminação do curso. 

(*) Por ocasião da inscrição definitiva serão divulgadas informações sobre as 

formas de pagamento.  

  

Inscrição:  

O prazo para a pré-inscrição dos interessados em participar da primeira 

turma se encerrou dia 07/04/2014, porém, mesmo quem não tiver feito a pré-

inscrição pode efetuar a sua inscrição definitiva até dia 21/04/2014, preenchendo a 

ficha enviada em anexo a esta carta e enviando-a para o e-mail 

curso.auditoria.divida@gmail.com . Maiores detalhes serão disponibilizados por 

ocasião da inscrição definitiva. 

 

Maria Lucia Fattorelli 
Coordenadora Nacional da Auditoria Cidadã da Dívida 
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