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CHAMADA PÚBLICA - CÁTEDRAS IPEA PARA O DESENVOLVIME NTO 
001/2008. 

 

 

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), fundação pública vinculada à 
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, que desenvolve 
pesquisas e fornece suporte técnico e institucional às ações governamentais para 
a formulação e avaliação de políticas e programas de desenvolvimento, CONVIDA 
os interessados a apresentarem propostas nos termos aqui estabelecidos para 
seleção pública de propostas para implementar as Cátedras IPEA para o 
desenvolvimento. 

 

1. OBJETIVO 

A presente Chamada Pública tem por objetivo apoiar atividades de ensino e 
pesquisa mediante a seleção de propostas para apoio financeiro a projetos 
relacionados ao objeto abaixo indicado, que determinará, também, condições e 
requisitos relativos ao proponente, cronograma, recursos financeiros a serem 
aplicados nas propostas aprovadas, prazo de execução dos projetos, critérios de 
elegibilidade e julgamento e demais informações necessárias. 

 

2. OBJETO 

Instituir “Cátedras IPEA para o Desenvolvimento”, inicialmente em Universidades 
Públicas, como um projeto-piloto, para incentivar o debate sobre o pensamento 
econômico – social brasileiro, constituir redes de pesquisa, fortalecer o 
entendimento sobre o desenvolvimento, e, finalmente, contribuir para a gestão de 
políticas públicas sólidas e consistentes com o objetivo de fomentar a construção 
de uma visão estratégica para o processo de desenvolvimento brasileiro. 

Para tanto, espera-se a construção de proposições inovadoras de estratégias e 
políticas de desenvolvimento compromissadas com as especificidades latino 
americana e brasileira, à luz das contribuições dos maiores pensadores 
brasileiros, os quais intitulamos patronos, citados no item 1.3.4 do 
REGULAMENTO/CONDIÇÕES ESPECÍFICAS.  
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2.1 Objetos Específicos 

2.1.1. incentivar a implantação de disciplinas no ensino de graduação e de pós-
graduação voltadas para os temas do desenvolvimento nacional; 

2.1.2. estabelecer atividades curriculares e extra-curriculares que ampliem o 
interesse e o conhecimento dos estudantes neste campo visando, dessa 
forma, multiplicar e reforçar o ensino dessa temática; 

2.1.3. resgatar e valorizar o pensamento econômico e social brasileiro dos 
principais autores e suas obras; 

2.1.4. divulgar trabalhos sobre o desenvolvimento nacional tanto 
convencionalmente como por meio eletrônico; 

2.1.5. incentivar pesquisas sobre o tema e o aporte de contribuições voltadas para 
a construção de uma visão estratégica nacional; 

2.1.6. organizar seminários e debates sobre as políticas publicas voltadas para o 
desenvolvimento do pais; 

2.1.7. produzir estudos sobre o desenvolvimento brasileiro a fim de formar com as 
demais Cátedras uma Rede de Estudos e troca de experiências no âmbito 
do ensino; e 

2.1.8. buscar proposições de políticas públicas que contribuam para a 
consolidação do desenvolvimento brasileiro. 

 

3. APRESENTAÇÃO E ENVIO DAS PROPOSTAS 

3.1. As propostas devem ser apresentadas sob a forma de projeto e 
encaminhadas ao IPEA exclusivamente via Internet, por intermédio do Formulário 
de Propostas Online , disponível no endereço eletrônico www.ipea.gov.br. 

 

3.2. As propostas devem ser enviadas ao IPEA, até o dia 22/01/2009 às 18h 
(dezoito horas), horário de Brasília, na data limite de submissão das propostas, 
descrita no REGULAMENTO/CONDIÇÕES ESPECÍFICAS . No entanto, o sistema 
eletrônico (servidor de rede) receberá propostas com tolerância de mais 24 (vinte 
e quatro horas), encerrando-se, impreterivelmente, às 18h (dezoito horas) do dia 
posterior à data de submissão das propostas, horário de Brasília. O proponente 
receberá, imediatamente após o envio, um recibo eletrônico de protocolo da sua 
proposta, o qual servirá como comprovante da transmissão. 
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3.3. A proposta deve ser apresentada em conformidade com o descrito no item 2 - 
CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE – do REGULAMENTO/CONDIÇÕES 
ESPECÍFICAS, contendo rigorosamente todos os itens previstos nesta Chamada 
Pública. A proposta deve ser gerada forma do Formulário de Propostas Online e 
anexada a este, no formato Word e, quando se tratar de planilhas ou gráficos, no 
formato Excel, limitando-se a 500 Kb (quinhentos kilobytes) e no máximo 3 (três) 
arquivos. É recomendado evitar o uso de figuras e gráficos, que comprometam a 
capacidade do arquivo, pois propostas que excedam o limite de 500kb não serão 
recebidas pelo guichê eletrônico do IPEA. 

3.4. Não serão aceitas propostas submetidas por qualquer outro meio, tampouco 
após o prazo final de recebimento estabelecido no subitem 3.2 acima. Assim, 
recomenda-se o envio das propostas com antecedência, uma vez que o IPEA não 
se responsabiliza por propostas não recebidas em decorrência de eventuais 
problemas técnicos e congestionamentos. 

3.5. Caso a proposta seja remetida fora do prazo de submissão, ela não será 
aceita pelo sistema eletrônico. 

3.6. Será aceita uma única proposta por proponente. Na hipótese de envio de uma 
segunda proposta pelo mesmo proponente, respeitando-se o prazo limite 
estipulado para submissão das propostas, esta será considerada substituta da 
anterior, sendo levada em conta para análise apenas a última proposta recebida. 

3.7. Constatando-se projetos idênticos encaminhados por diferentes proponentes, 
todas as propostas envolvidas serão desclassificadas. 

 

4. ADMISSÃO, ANÁLISE E JULGAMENTO 

A seleção das propostas submetidas ao IPEA, em atendimento a presente 
Chamada Pública, será realizada por intermédio de análises e avaliações 
comparativas. Para tanto, são estabelecidas as seguintes etapas: 

4.1. Etapa I – Análise Técnica - Enquadramento 

Esta etapa consiste na análise das propostas apresentadas quanto à sua 
adequação a presente Chamada Pública. Será verificado o atendimento aos 
CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE do REGULAMENTO/CONDIÇÕES  
ESPECÍFICAS. 

4.2. Etapa II – Análise, julgamento e Classificação  pela Comissão Julgadora 

4.2.1. As propostas serão avaliadas e classificadas nesta etapa, considerando a 
análise da etapa 4.1 e segundo os procedimentos de avaliação estabelecidos pela 
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Comissão Julgadora, que é soberana no julgamento, conforme estabelecido no 
Regulamento/Condições Específicas. 

4.2.2. Após a análise de mérito e relevância e adequação de cada proposta, a 
Comissão Julgadora, dentro dos limites orçamentários estipulados pelo IPEA, 
poderá recomendar:  

a) aprovação; ou 

b) não aprovação. 

4.2.3. O parecer da Comissão sobre as propostas, dentro dos critérios 
estabelecidos, será registrado em Planilha de Reunião, contendo a relação das 
propostas julgadas, recomendadas e não recomendadas, assim como outras 
informações e recomendações pertinentes. Para propostas recomendadas, serão 
estabelecidos os valores das bolsas e os prazos. Para propostas não 
recomendadas, serão emitidos pareceres contendo as justificativas para a não 
recomendação. 

4.2.4. A Comissão Julgadora será formada por membros do Conselho Orientador 
do IPEA, composto por personalidades de notório saber do pensamento 
econômico e social brasileiro. 

4.2.5. É vedado a qualquer membro da Comissão julgar propostas de projetos em 
que:  

a) haja interesse direto ou indireto seu; 

b) esteja participando da equipe do projeto seu cônjuge, companheiro ou parente, 
consangüíneo ou afim, em linha reta ou na colateral, até o terceiro grau; ou esteja 
litigando judicial ou administrativamente com qualquer membro da equipe do 
projeto ou seus respectivos cônjuges ou companheiros. 

 

5. RESULTADO DO JULGAMENTO 

5.1. A relação das propostas aprovadas será publicada no Diário Oficial da União  
e estará disponível no sítio do IPEA. 

 

6. DA CONTRATAÇÃO DAS PROPOSTAS APROVADAS  

6.1. As propostas aprovadas serão contratadas na modalidade de Bolsa de 
Pesquisa, em nome do Coordenador/Proponente, mediante assinatura de Termo 
de Compromisso e, por parte da instituição, de Acordo de Cooperação Técnica. 
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6.2. A existência de alguma inadimplência do proponente com a Administração 
Pública Federal, direta ou indireta, constituirá fator impeditivo para a contratação 
do projeto. 

 

7. CANCELAMENTO DA CONCESSÃO 

A concessão do apoio financeiro poderá ser cancelada pelo IPEA, por ocorrência, 
durante sua execução, de fato cuja gravidade justifique o cancelamento, sem 
prejuízo de outras providências cabíveis em decisão devidamente fundamentada. 

 

8. PUBLICAÇÕES 

8.1. As publicações e qualquer outro meio de divulgação de trabalho de estudo e 
pesquisa, apoiados pela presente Chamada Pública, deverão citar, 
obrigatoriamente, o apoio do IPEA. 

8.2. As ações publicitárias atinentes a projetos e obras financiadas com recursos 
da União, deverão observar rigorosamente as disposições contidas no § 1º do art. 
37 da Constituição Federal, bem assim aquelas consignadas nas Instruções da 
Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica da Presidência da 
República - atualmente a IN/SECOM-PR nº 31, de 10 de setembro de 2003. 

 

9. IMPUGNAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA 

9.1. Decairá do direito de impugnar os termos da presente Chamada Pública o 
proponente que não o fizer até o segundo dia útil anterior ao prazo final 
estabelecido para recebimento das propostas. Ademais, não terá efeito de recurso 
a impugnação feita por aquele que, em o tendo aceito sem objeção, venha 
apontar, posteriormente ao julgamento, eventuais falhas ou imperfeições. 

9.2. A impugnação deverá ser dirigida à Coordenação responsável pela Chamada 
Pública, por meio eletrônico, para o endereço catedras@ipea.gov.br . 

 

10. REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA 

A qualquer tempo, a presente Chamada Pública poderá ser revogada ou anulada, 
no todo ou em parte, seja por decisão unilateral do IPEA, seja por motivo de 
interesse público ou exigência legal, em decisão fundamentada, sem que isso 
implique direitos à indenização ou reclamação de qualquer natureza. 
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11. PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES ESPECIAIS 

É de exclusiva responsabilidade de cada proponente adotar todas as providências 
que envolvam permissões e autorizações especiais de caráter ético ou legal, 
necessárias para a execução do projeto. 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. Durante a fase de execução do projeto, toda e qualquer comunicação com o 
IPEA deverá ser feita por meio de correspondência eletrônica à Coordenação 
responsável pela Chamada Pública, indicado no REGULAMENTO/CONDIÇÕES 
ESPECÍFICAS. 

 

13. CLÁUSULA DE RESERVA 

O IPEA reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as situações não 
previstas no presente Chamada Pública. 

Brasília,  03 de  dezembro  de 2008. 

 

 

Marcio Pochmann 

Presidente 
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REGULAMENTO 

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

CHAMADA PÚBLICA - CÁTEDRAS IPEA PARA O DESENVOLVIME NTO 
001/2008. 

 

 

O presente REGULAMENTO tem por finalidade definir os estudos e pesquisas a 
serem apoiados financeiramente, e as condições para sua execução, mediante a 
seleção de propostas para realização de projetos nos seguintes termos: 

 

1. DAS DISPOSIÇÔES ESPECÍFICAS 

1.1. DO OBJETO 

Instituir “Cátedras IPEA para o Desenvolvimento”, inicialmente em Universidades 
Públicas, como um projeto-piloto, para incentivar o debate sobre o pensamento 
econômico – social brasileiro, constituir redes de pesquisa, fortalecer o 
entendimento sobre o desenvolvimento, e, finalmente, contribuir para a gestão de 
políticas públicas sólidas e consistentes com o objetivo de fomentar a construção 
de uma visão estratégica para o processo de desenvolvimento brasileiro. 

Para tanto, espera-se a construção de proposições inovadoras de estratégias e 
políticas de desenvolvimento compromissadas com as especificidades latino 
americana e brasileira, à luz das contribuições dos maiores pensadores 
brasileiros, os quais intitulamos patronos, citados no item 1.3.4 do 
REGULAMENTO/CONDIÇÕES ESPECÍFICAS.  

 

1.1.1 Objetos Específicos 

•••• incentivar a implantação de disciplinas no ensino de graduação e de pós-
graduação voltadas para os temas do desenvolvimento nacional; 

•••• estabelecer atividades curriculares e extra-curriculares que ampliem o 
interesse e o conhecimento dos estudantes neste campo visando, dessa 
forma, multiplicar e reforçar o ensino dessa temática; 

•••• resgatar e valorizar o pensamento econômico e social brasileiro dos 
principais autores e suas obras; 
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•••• divulgar trabalhos sobre o desenvolvimento nacional tanto 
convencionalmente como por meio eletrônico; 

•••• incentivar pesquisas sobre o tema e o aporte de contribuições voltadas para 
a construção de uma visão estratégica nacional; 

•••• organizar seminários e debates sobre as políticas publicas voltadas para o 
desenvolvimento do pais; 

•••• produzir estudos sobre o desenvolvimento brasileiro a fim de formar com as 
demais Cátedras uma Rede de Estudos e troca de experiências no âmbito 
do ensino; e 

•••• buscar proposições de políticas públicas que contribuam para a 
consolidação do desenvolvimento brasileiro. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) tem como função básica 
oferecer seus produtos de estudos e pesquisas socioeconômicas sobre o Brasil ao 
setor público e a sociedade brasileira proporcionando conhecimento ao crivo dos 
responsáveis pelas decisões de políticas e informação ao debate da sociedade. 
 
Sua atuação se dá preponderantemente por meio de pesquisa aplicada orientada, 
com foco na formulação do planejamento, construindo visão estratégica de médio 
e longo prazo. Embora tais propósitos tenham sido perseguidos com intensidade 
distintas ao longo da existência do IPEA, por sua vez é mais evidente a realidade 
contemporânea imprescindível para o pensamento desenvolvimentista que 
contribui para o desenvolvimento nacional. 
 
A liberação das forças criativas da sociedade para pensar a própria realidade e 
fazer suas opções para construir projetos de futuro não é isolada. Pelo contrário, 
está relacionada com a forma pela qual o desenvolvimento brasileiro é 
apresentado e discutido nas disciplinas dos cursos de graduação e de pós - 
graduação em economia, formando  
 
Com o objetivo de promover o debate e incentivar propósitos o IPEA entendeu ser 
oportuno o resgate das concepções sobre a evolução socioeconômica do Brasil e 
das idéias dos maiores pensadores brasileiros, e de como esse processo orientou 
as visões e trajetórias do desenvolvimento nacional. 
 
Nas duas últimas décadas a questão do desenvolvimento brasileiro ficou 
subordinada às chamadas exigências da globalização que acarretavam 
imposições da reestruturação produtiva, a dominância da financeirização das 
economias capitalistas contemporâneas e a revisão da concepção do papel do 
Estado na sociedade. 
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Dessa forma se justifica a criação dessas Cátedras para o Desenvolvimento 
obedecendo aos eixos temáticos estratégicos do IPEA (Anexo II) auxiliando na 
missão do IPEA que é “Produzir e articular conhecimento para o planejamento do 
desenvolvimento brasileiro”. 
 
 
1.3. PROPONENTE 

1.3.1. Poderão apresentar propostas e concorrer a uma Cátedra IPEA para o 
Desenvolvimento docentes de Universidade Publica (Estadual ou Federal) 
brasileira que oferece curso de pós-graduação senso estrito (mestrado e 
doutorado recomendados pela CAPES) na área de economia, atuante no ensino 
de graduação e pós-graduação. 

1.3.1.1. Deverá, ainda, possuir titulação de Doutor e comprovada produção 
acadêmica sobre temas referentes ao desenvolvimento nacional e ser do quadro 
permanente, aposentado (com a anuência do programa) ou visitante com vínculo 
naquela Universidade. 

1.3.2. A Universidade assumirá o compromisso de alocar para o professor 
selecionado uma carga didática na graduação e/ou pós-graduação em 
desenvolvimento brasileiro, atendendo às regras que disciplinam o tempo de um 
professor com dedicação exclusiva. 

1.3.2.1. A Universidade deverá, também, atribuir a esse professor 
responsabilidade na orientação ou co-orientação de alunos do Departamento de 
Economia, garantindo adequadas condições e meios de trabalho, ofertando, no 
mínimo, sala individual, computador e acesso à internet. 

1.3.3. O candidato irá propor a criação de uma cátedra e indicará o nome de um 
patrono, listado no item 1.3.4, o trabalho deverá ter caráter inovador tomando o 
patrono como referência a novas proposições. Nesse sentido, a proposta das 
Cátedras IPEA para o desenvolvimento constituirá também em reconhecimento e 
homenagem àqueles que se dedicaram à questão da construção de uma visão 
estratégica nacional e da promoção do desenvolvimento socioeconômico do país.  
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1.3.4. Relação dos Patronos.  

Ordem RELAÇÃO DOS PATRONOS 
1 Alberto Pasqualini 
2 Caio Prado Junior 
3 Celso Furtado 
4 Eugênio Gudin 
5 Florestan Fernandes 
6 Gilberto Freyre 
7 Ignácio Rangel 
8 Joaquim Nabuco 
9 José Bonifácio 
10 Josué de Castro 
11 Manoel Correia de Andrade 
12 Mário Henrique Simonsen 
13 Milton Santos 
14 Roberto Campos 
15 Roberto Simonsen 
16 Rômulo Almeida 
17 Ruy Barbosa 
18 Ruy Mauro Marini 
19 Sérgio Buarque de Holanda 

 

1.3.5. Ao apresentar a proposta o proponente assume o compromisso de manter, 
durante a execução do projeto, todas as condições de qualificação, habilitação e 
idoneidade necessárias ao perfeito cumprimento do seu objeto, preservando 
atualizados os seus dados cadastrais juntos aos registros competentes. 

1.3.5.1. As propostas deverão ter a anuência do departamento de economia da 
instituição beneficiada. 

 

1.4. CRONOGRAMA EVENTOS / DATAS 

EVENTO DATAS 

Lançamento da Chamada Pública no Diário 

Oficial da União  

05 de dezembro de 2008 

Data limite para submissão das propostas  22 de janeiro de 2009 

Divulgação dos resultados no Diário Oficial da 

União e disponível nos sítios do IPEA 

A partir de 20 de fevereiro de 2009 

Início da contratação dos projetos A partir de 01 de março de 2009 

. 
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1.5. RECURSOS FINANCEIROS 

1.5.1. Para a consecução da presente chamada será investido no período de um 
ano o total de R$ 1.242.000,00 (hum milhão, duzentos e quarenta e dois mil reais), 
dentro da ação 04.571.0797.2217.0001 - Coordenação Nacional da Pesquisa 
Econômica. 

 

1.6 ITENS FINANCIÁVEIS 

As propostas aprovadas receberão recursos financeiros não reembolsáveis 
referentes a custeio e bolsas, que devem estar diretamente relacionados ao objeto 
e às atividades do projeto, compreendendo: 

1.6.1. As propostas aprovadas receberão Bolsa de Apoio à Pesquisa no valor 
mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais para o candidato aprovado. 

1.6.2. Será destinado recurso de custeio no valor anual de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais) na modalidade de auxílio a pesquisador para a manutenção das atividades 
do candidato para atender á: 

a) material de consumo, componentes e/ou peças de reposição de equipamentos, 
softwares, instalação, recuperação e manutenção de equipamentos; 

b) serviços de terceiros – pagamento integral ou parcial de contratos de 
manutenção e serviços de terceiros, pessoa física ou jurídica, de caráter eventual. 
Qualquer pagamento a pessoa física deve ser realizado de acordo com a 
legislação em vigor, de forma a não estabelecer vínculo empregatício. Assim, a 
mão-de-obra empregada na execução do projeto não terá vínculo de qualquer 
natureza com o IPEA e deste não poderá demandar quaisquer pagamentos, 
permanecendo na exclusiva responsabilidade do coordenador/instituição de 
execução do projeto; 

c) materiais e serviços destinados a realização de eventos, workshop, seminários, 
palestras.   

1.6.3. Quando autorizadas, as passagens e diárias necessárias para apresentação 
dos seminários externos serão custeadas pelo IPEA. 

1.6.4.  São vedadas despesas: 

a) com contratação ou complementação salarial de pessoal técnico e 
administrativo ou quaisquer outras vantagens para pessoal de instituições públicas 
(federal, estadual ou municipal); 
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b) de rotina como as contas de luz, água, telefone, correios, reprografia e 
similares, entendidas como despesas de contrapartida obrigatória da Instituição de 
Execução; 

c) com crachás, pastas e similares, certificados, ornamentação, coquetel, jantares, 
shows ou manifestações artísticas de qualquer natureza; 

d) com obras civis (ressalvadas as obras com instalações e adaptações 
necessárias ao adequado funcionamento de equipamentos), entendidas como de 
contrapartida obrigatória da instituição de execução do projeto; 

e) com pagamento, a qualquer título, a servidor da administração pública, ou 
empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços 
de consultoria ou assistência técnica, conforme determina a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias da União; e 

f) com pagamento de taxas de administração ou gestão, a qualquer título, de 
acordo com a Instrução Normativa 01/97 da Secretaria do Tesouro Nacional; 

1.6.5.  Dos recursos recebidos no item 1.6.2, esses serão objeto de prestação de 
contas em conformidade ao Manual de Auxílio à Pesquisa – APES. 

 

1.7. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS 

As propostas apoiadas pela presente Chamada Pública terão prazo de execução 
estabelecido de doze meses. 

 

1.8. COORDENAÇÃO RESPONSÁVEL PELA CHAMADA PÚBLICA  

A Coordenação responsável pelo acompanhamento da presente Chamada Pública 
é a Diretoria de Cooperação e Desenvolvimento - DICOD, responsável pelas 
CÁTEDRAS IPEA PARA O DESENVOLVIMENTO. 

 

 2. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE (REQUISITOS OBRIGATÓ RIOS E 
CARACTERÍSTICAS DA PROPOSTA) 

Os critérios de elegibilidade indicados abaixo são obrigatórios. O atendimento aos 
mesmos é imprescindível para o exame da proposta, seu enquadramento, análise 
e julgamento.  
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2.1. QUANTO AO PROPONENTE: 

2.1.1. Deve o proponente: 

a) possuir o título de doutor e ter seu currículo atualizado cadastrado na 
Plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br ); 

b) apresentar experiência na área específica do projeto de estudos e pesquisas 
proposto; 

c) o proponente não poderá apresentar mais de uma proposta nesta Chamada 
Pública. 

 

2.2. QUANTO À PROPOSTA 

A proposta deverá ser apresentada conforme modelo do Anexo I desta Chamada 
Pública, atendendo aos seguintes requisitos e condições, de forma a permitir sua 
adequada análise: 

2.2.1. Informações detalhadas (ementa, atividades propostas, metodologia, 
produtos previstos) sobre o projeto apresentado no prazo da duração da 
bolsa; 

2.2.2. Informações sobre atividades curriculares e extra-curriculares a serem 
desenvolvidas – seminários, debates, exposições, outras iniciativas de 
divulgação eletrônica; 

2.2.3. Previsão de publicação de trabalhos e de ações em rede; 

2.2.4. Indicação do candidato a Cátedra com currículo Lates atualizado; 

2.2.5. Indicação dos mecanismos próprios de avaliação do trabalho da Cátedra. 

 

 

3. CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO 

3.1. São os seguintes os critérios para enquadramento das propostas quanto ao 
mérito técnico-científico e sua adequação: 

3.1.1 Critérios de análise e julgamento de mérito, relevância e oportunidade será 
atribuído em referência a nota e peso de seu item disposto a seguir: 

NOTA: (0) Insuficiente; (1 – 4) Fraco; (5 – 6) Regu lar; (7 – 8) Bom – (9-10) Excelente 

PESO NOTA: (1 a 5) 
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Item CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO PESO 

A Coerência na elaboração e proposição das atividades propostas e da 
metodologia ao pensamento do Patrono escolhido. 

5 

B Abrangência das atividades extra-curriculares propostas e estratégias 
de mobilização e envolvimento dos estudantes. 

5 

C Estratégias para o estabelecimento de redes e parcerias consistentes 
entre instituições e outras Cátedras para a realização do projeto. 

5 

D Impacto dos temas suscitados pelo Candidato nos produtos previstos. 4 

E Sentido e coerência da proposta (disciplinas e atividades extra-
curriculares) em face das diretrizes do programa e da missão do IPEA. 

5 

F Competência e experiência demonstradas do Solicitante/Candidato, no 
tema proposto, observadas no currículo Lattes. 

3 

G Adequação da infra-estrutura básica e de apoio técnico para o 
desenvolvimento do projeto. 

3 

H Coerência dos resultados propostos quanto a sua aplicação nas 
políticas públicas. 

4 

 

3.2. Para estipulação das notas poderão ser utilizadas até duas casas decimais. 

3.3. A pontuação final de cada projeto será aferida pelo somatório dos resultados 
da multiplicação da nota atribuída por seu respectivo peso, para cada item. 

3.4. Serão aprovadas um total de até 27 (vinte e sete) Cátedras do 
Desenvolvimento, sendo admitida apenas uma Cátedra por Universidade Pública 
(Estadual ou Federal). 

 

4. AVALIAÇÃO PARCIAL E FINAL 

O Candidato deverá encaminhar bimestralmente Relatório de Progresso que 
estará disponível na internet demonstrando as atividades exercidas os pontos 
fortes e fracos do projeto que será avaliado pela Diretoria de Cooperação e 
Desenvolvimento – DICOD e disponibilizado as demais cátedras para 
conhecimento. 

 

4.1 A avaliação final deverá ser objeto de relatório final de atividades onde 
deverão constar todas as atividades, produtos e os impactos derivados dos 
indicadores propostos.    
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5. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS  

5.1. As dúvidas sobre o preenchimento do Formulário de Proposta Online poderão 
ser obtidas pelo endereço eletrônico catedras@ipea.gov.br e telefones .(61) 3315 -
5180/5338. 

 

 

Anexos: 

ANEXO I: MODELO DO PROJETO 

ANEXO II: EMENTAS DOS EIXOS TEMÁTICOS 
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CÁTEDRAS IPEA PARA O DESENVOLVIMENTO 
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2008 

 
 

ANEXO I  
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DE PROJETO 

 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

 
1.1 TÍTULO DO PROJETO:  
 
1.2 PATRONO ESCOLHIDO: 
 

2. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 
 
2.1 NOME DA INSTITUIÇÃO:  
 
2.2 NOME DA UNIDADE: 
 
2.3 NOME DO RESPONSÁVEL: 
 

3. IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO (PROPONENTE) 
 
3.1 NOME DO CANDIDATO: 
 
3.2 IDENTIFICAÇÃO: (Nº da Identidade ou Passaporte)  3.2.1 Nº CPF:  
 
3.4 SITUAÇÃO FUNCIONAL:   (   )  Ativo    (   )  Aposentado  (   )  Visitante com vínculo 
 
3.5 TELEFONE DE CONTATO:     3.5.1 E-MAIL:  
 

4. IDENTIFICAÇÃO DO(S) CURSO(S) DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 
4.1 NOME DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO: 
 
4.2  NOTA/NÍVEL DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO: 
 
4.3  NOME DO COORDENADOR DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO: 
 
4.4 IDENTIFICAÇÃO DO COORDENADOR DA PÓS: 
(Nº da Identidade ou Passaporte) 

 4.4.1 Nº CPF:  

 
 

5. RESUMO DO PROJETO PROPOSTO 
 

5.1 EMENTA (até 20 linhas) 
 
 
 
 

5.2 JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO PATRONO DA CÁTEDRA  
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5.3 ATIVIDADES PROPOSTAS: 
5.3.1 CURRICULARES 

 
 
 
 
 
 

5.3.2 EXTRA - CURRICULARES 
 
 
 
 
 
 
 

5.4 METODOLOGIA 
 
 
 
 
 

5.5 PRODUTOS PREVISTOS (seminários, palestras, workshops, livros, publicações e ações em 
redes e outros produtos) 

 
 
 
 
 
 

5.6 INDICAÇÃO DE MECANISMOS DE AUTO-AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS 
 
 
 
 
 

5.7 DESCRIÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA BÁSICA E DE APOIO TÉCNICO AO PROJETO JÁ 
DISPONÍVEL 

 
 
 
 

5.8 SUGESTÕES PARA ATIVIDADES CONJUNTAS ENTRE AS DEMAIS CÁTEDRAS IPEA PARA 
O DESENVOLVIMENTO 

 
 
 
 

 
6. METAS ESTABELECIDAS (QUANTIFICAÇÃO DOS PRODUTOS)  
 

6.1 FORMAÇAO/APERFEIÇOAMENTO DE DICENTES E/OU PESQUISADORES 
 
 
 
 

6.2 APLICABILIDADE DOS RESULTADOS DOS ESTUDOS / IMPACTO PREVISTO 
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CÁTEDRAS IPEA PARA O DESENVOLVIMENTO 
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2008 

 
 

ANEXO II  
 
 
 

EMENTAS EIXOS TEMÁTICOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO  - IPEA 
 
1. Inserção Internacional Soberana 
 
Uma Nação, para entrar em rota sustentada de desenvolvimento, deve 
necessariamente dispor de autonomia elevada para decidir acerca de suas 
políticas internas e também daquelas que envolvem o relacionamento com outros 
países e povos do mundo. Para tanto, deve buscar independência e mobilidade 
econômica, financeira, política e cultural; ser capaz de fazer e refazer trajetórias, 
visando reverter processos antigos de inserção subordinada e desenhar sua 
própria história.  
 
2. Macroeconomia para o Pleno Emprego.  
 
O movimento das forças de mercado, por si só, não é capaz de levar economias 
capitalistas a situações socialmente ótimas de emprego, geração e distribuição de 
renda. Desta maneira, o pleno emprego dos fatores produtivos (como a terra, o 
capital, o trabalho e o conhecimento) passa a ser interesse e objetivo coletivos, 
apenas possível por um manejo de políticas públicas que articule virtuosamente os 
diversos atores sociais em torno de um projeto de desenvolvimento nacional 
sustentável e includente.  
 
3. Fortalecimento do Estado, das Instituições e da Democracia.  
 
Não existe experiência exitosa de desenvolvimento que tenha prescindido do 
Estado como ator estratégico nos processos nacionais de construção econômica, 
social e política. Paralelamente, por mais que as economias e alguns processos 
sociopolíticos estejam internacionalizados, importantes dimensões da vida social 
permanecem sob custódia das políticas nacionais, afiançando a idéia de que o 
Estado-Nação é ainda a principal referência no que se refere à regulação das 
diversas dinâmicas que se desenrolam em seu espaço territorial. Sendo assim, é 
imprescindível refletir sobre os arranjos institucionais mais adequados para 
conjugar Estado, mercado e sociedade em torno de um modelo de 
desenvolvimento includente, soberano e sustentável, que seja a meta da Nação 
brasileira e o objetivo maior das políticas públicas.  
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4. Estruturas Tecnológica e Produtiva Avançadas e R egionalmente 
Articuladas.  
 
O entendimento de que o desenvolvimento de um país soberano não pode 
prescindir de uma estrutura produtivo-tecnológica avançada, traz como imperativo 
a valorização da pesquisa e desenvolvimento em C&T como elemento 
indispensável do desenvolvimento nacional. Por outro lado, a compreensão de 
que essa estratégia e estrutura a ser implementada deve ser regionalmente 
articulada faz com que temáticas ligadas à territorialização e regionalização do 
desenvolvimento adquiram centralidade na agenda pública. Por isso, esta 
dimensão do desenvolvimento abrange temas de organização industrial e 
economia regional. Inclui ainda aspectos referentes à estrutura produtiva e à 
política de C&T, P&D, inovação e competitividade, como condicionantes de uma 
estratégia de desenvolvimento que reduza as desigualdades existentes no país. 
 
 
5. Infra-Estrutura Urbana e Logística de Base. 
 
A adequação da infra-estrutura e logística de base é uma dimensão fundamental 
do desenvolvimento nacional. Nela, tem destaque a atualização da matriz 
energética brasileira e a expansão adequada da infra-estrutura econômica e social 
do país, com destaque para a complementaridade entre habitação, saneamento e 
mobilidade. Todos os modais de transportes, fontes energéticas e 
telecomunicações – e as interconexões existentes entre tais dimensões – 
complementam o esquadro da infra-estrutura econômica e social necessária ao 
desenvolvimento nacional. 
 
6. Proteção Social e Geração de Oportunidades. 
 
No mundo contemporâneo, o avanço material das forças produtivas e o 
amadurecimento das instituições públicas e privadas, reforçam a idéia de que 
garantir direitos, promover a proteção social e gerar oportunidades de inclusão 
qualificada são não só objetivos teoricamente possíveis como condição necessária 
a qualquer projeto nacional de desenvolvimento. Visto este movimento em 
perspectiva histórica, percebe-se que a civilização ocidental constituiu um conjunto 
de parâmetros fundamentais de convívio e sociabilidade em torno dos quais 
passaram a se organizar certos direitos civis, políticos e sociais, balizadores da 
condição humana moderna. Condensados na idéia forte de cidadania, o acesso a 
este conjunto de direitos passa a operar como critério de demarcação para a 
inclusão ou exclusão populacional em cada país ou região, portanto, como critério 
de demarcação para se aferir o grau de desenvolvimento nacional em cada caso 
concreto. 
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7. Sustentabilidade Ambiental. 
 
A sustentabilidade ambiental é aqui afirmada como dimensão transversal 
inseparável das demais. Biomas de alta relevância devem ser alvo de proteção e 
de iniciativas estratégicas. O acesso à água potável e a condições sanitárias 
adequadas são ativos fundamentais na concepção de desenvolvimento que já se 
faz imperativa entre os povos do mundo. A conservação das bacias hidrográficas, 
portanto, deve ser compatibilizada com as atividades econômicas em geral e com 
os processos em curso de urbanização no mundo. A gestão da biodiversidade e 
da biotecnologia brasileira se converte igualmente em ativo econômico e político à 
inserção internacional soberana do país. Por fim, as mudanças climáticas e o 
fenômeno do aquecimento global devem receber atenção especial e tratamento 
prospectivo para que se conheçam seus alcances sobre os biomas e a própria 
humanidade, e para que se formulem políticas preventivas em tempo hábil. 
 
 


