
 

CHAMADA PÚBLICA IPEA/PNPD Nº 059/2012 - SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA 
CONCESSÃO DE BOLSAS 
 
  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 candidatos a bolsa pesquisa, no âmbito Subprograma de Pesquisa para o 

Desenvolvimento Nacional – PNPD do Programa de Mobilização da Competência Nacional 

para Estudos sobre o Desenvolvimento - PROMOB. 

 

1. OBJETO 

  A presente Chamada tem por objetivo selecionar interessados, para concessão de 

bolsa pesquisa, que atendam aos requisitos do Termo de Referência constante no Anexo I e 

no REGULAMENTO desta Chamada, em realizar pesquisa no projeto “Agenda 

Desenvolvimentista Brasileira e sua Inserção Global”. 

 

2. QUANTIDADE E DURAÇÃO DAS BOLSAS 

  Serão concedidas 10 (dez) bolsas, com duração prevista de 12 (doze) meses. 
 

 
3. REQUISITOS DO CANDIDATO 
 
 

3.1. Candidato 1: Doutor – A crise global e o futur o do sistema monetário internacional  
3.1.1 Ter título de Doutor em Economia, Desenvolvimento Econômico, História, Ciências 

Sociais ou Relações Internacionais; 

3.1.2 Possuir sólidos conhecimentos de Economia Política Internacional; 

3.1.3 Ter conhecimento avançado de língua inglesa, sendo desejável conhecimento de 

língua espanhola e francesa; 

Vagas: 01 
 

3.2. Candidato 2 : Doutor – A crise financeira cont emporânea e o futuro da Zona Euro 
3.2.1 Possuir título de Doutor em Economia, Desenvolvimento Econômico, História, Ciências 

Sociais ou Relações Internacionais; 

3.2.2 Possuir sólidos conhecimentos de Economia Política Internacional; 

3.2.3 Ter conhecimento avançado de língua inglesa, sendo desejável conhecimento de 

língua espanhola e francesa; 

Vagas: 01 
 



 

3.3. Candidato 3: Doutor  – A agricultura brasileir a no contexto de uma política de 
desenvolvimento  
3.3.1 Possuir título de Doutor em Economia, Desenvolvimento Econômico ou Ciências 

Sociais; 

3.3.2 Possuir sólidos conhecimentos de Economia Agrícola e de Desenvolvimento Rural; 
3.3.3 Ter conhecimento avançado de língua inglesa, sendo desejável conhecimento de 

língua espanhola e francesa; 

Vagas: 01 
 

3.4. Candidato 4: Doutor “A industrialização brasil eira ante a nova divisão 
internacional do trabalho”  
3.4.1 Possuir título de Doutor em Economia, Desenvolvimento Econômico, História ou 

Ciências Sociais;  

3.4.2 Possuir sólidos conhecimentos de Economia Industrial e de Economia Política 

Internacional; 

3.4.3 Conhecimento avançado de língua inglesa, sendo desejável conhecimento de língua 

espanhola e francesa; 

Vagas: 01 
 

3.5. Candidato 5: Doutor  – O  financiamento intern o de longo prazo da economia 
brasileira  
3.5.1 Possuir título de Doutor em Economia ou Desenvolvimento Econômico; 

3.5.2 Possuir sólidos conhecimentos de Macroeconomia, Desenvolvimento Econômico e 

Teoria Monetária e Financeira; 

3.5.3 Ter conhecimento avançado de língua inglesa, sendo desejável conhecimento de 

língua espanhola e francesa; 

Vagas: 01 
 

3.6. Candidato 6: Doutor  – Os perfis de intervençã o do Estado na economia pela ótica 
da carga tributária, transferências e gastos  
3.6.1 Possuir título de Doutor em Economia ou Desenvolvimento Econômico; 

3.6.2 Possuir sólidos conhecimentos de Macroeconomia, Desenvolvimento Econômico e 

Finanças Públicas; 

3.6.3 Ter conhecimento avançado de língua inglesa, sendo desejável conhecimento de 

língua espanhola e francesa; 

Vagas: 01 
 

3.7. Candidato 7: Doutor  – A estrutura de emprego e mercado de trabalho  
3.7.1 Possuir título de Doutor em Economia ou Desenvolvimento Econômico; 

3.7.2 Possuir sólidos conhecimentos de Economia Social e do Trabalho; 

3.7.3 Ter conhecimento avançado de língua inglesa, sendo desejável conhecimento de 

língua espanhola e francesa; 

Vagas: 01 
 



 

3.8. Candidato 8: Doutor  – As políticas sociais at ivas para obter crescimento com 
distribuição da renda  
3.8.1 Possuir título de Doutor em Economia ou Desenvolvimento Econômico; 

3.8.2 Possuir sólidos conhecimentos de Economia Social e do Trabalho; 

3.8.3 Conhecimento avançado de língua inglesa, sendo desejável conhecimento de língua 

espanhola e francesa; 

Vagas: 01 
 

3.9. Candidato 9: Doutor  – As estratégias de desen volvimento –  (Doutor em 
Economia ou Desenvolvimento Econômico) – Não Presen cial 
3.9.1 Possuir título de Doutor em Economia ou Desenvolvimento Econômico; 

3.9.2 Possuir sólidos conhecimentos de Teoria do Desenvolvimento Econômico; 

3.9.3 Ter conhecimento avançado de língua inglesa, sendo desejável conhecimento de 

língua espanhola e francesa; 

Vagas: 01 
 

3.10. Candidato 10: Doutor  – Regimes Macroeconômic os no Brasil  
3.10.1 Possuir título de Doutor em Economia ou Desenvolvimento Econômico; 

3.10.2 Possuir sólidos conhecimentos de Macroeconomia e Teoria Monetária e Financeira;  

3.10.3 Ter conhecimento avançado de língua inglesa, sendo desejável conhecimento de 

língua espanhola e francesa; 

Vagas: 01 
 

3.11 Todos os candidatos 
 

3.11.1 Os títulos obtidos no exterior só serão aceitos se e somente se forem validados por 

universidade pública em conformidade com a legislação vigente; 

3.11.2 Apresentar proposta de execução do projeto conforme o item 3 do Regulamento. 

3.11.3 Não ter recebido bolsa IPEA na modalidade oferecida por período igual ou superior a 

12 (doze) meses, exceto se, no ato da implementação da bolsa, ter cumprido o interstício de 

01 (um) ano; 

3.11.4 Não possuir bolsa IPEA ou de outra instituição no ato da implementação desta bolsa, 

salvo se a bolsa de outra instituição estiver suspensa; 

3.11.5 Caso tenha vínculo com Instituições Públicas nas esferas Federal, Estadual ou 

Municipal, deverá exercer a função de Pesquisador, Professor Universitário ou equivalente;  

                                                         

 

4. APRESENTAÇÃO E ENVIO DAS CANDIDATURAS 

4.1 A solicitação deve ser apresentada, pelo candidato, mediante o cadastramento de seus 

dados no Sistema de Cadastro de Bolsista, disponível na página do IPEA www.ipea.gov.br , 

mediante a seleção do projeto de interesse, anexando o currículo ou informando endereço 

lattes e a proposta de execução do projeto, que deve ser anexada nos moldes do item 3 do 

regulamento. 



 

4.1.1 Para candidatos que já possuem o cadastro, será necessário acessar a ferramenta, 

selecionar o projeto e anexar a documentação mencionada no item 4.1. desta Chamada 

Pública. 
4.2. Constatando-se projetos idênticos encaminhados por diferentes candidatos todas as 

propostas envolvidas serão desclassificadas. 

 

5 – CRONOGRAMA 

EVENTOS DATAS  
Início do envio das candidaturas 07 de maio de 2012. 
Data limite para submissão das candidaturas 01 de junho de 2012. 
Divulgação dos resultados no Diário Oficial da União e na 
página do IPEA na internet 

A partir de 24 de junho de 2012. 

Início das bolsas  A partir de julho de 2012. 

 
5.1. As solicitações devem ser enviadas ao IPEA até às 23h:59 (vinte e três horas e 

cinquenta e nove minutos), horário de Brasília, na data limite para submissão das 

candidaturas.  No entanto, o Sistema de Cadastro de Bolsista - SCB receberá propostas 

com tolerância até às 12h (doze horas) do dia útil posterior à data de submissão das 

candidaturas, horário de Brasília.  

 

5.2. 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. 

6 – DOS ESCLARECIMENTOS E DAS INFORMAÇÕES ADICIONAI S: 

  Os esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo desta Chamada 
poderão ser obtidos por intermédio do endereço eletrônico pnpd@ipea.gov.br  e telefones 
61 3315-5219/5523, referenciando-se ao número da Chamada e nome do projeto. 

7 – DA ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA  

7.1. A qualquer tempo, a presente Chamada Pública poderá ser revogada ou anulada, no 

todo ou em parte, a critério do IPEA, sem que isso implique em direito a indenização ou 

reclamação de qualquer natureza.  

 
7.2. O IPEA poderá cancelar a presente chamada pública caso o Comitê julgador não se 

pronuncie no prazo de 30 dias a contar da entrega das propostas para análise. 

 
 
 
 
 



 

8 – IMPUGNAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA 
 
8.1 A presente chamada pública poderá ser impugnada por pesquisador que atenda os 

requisitos de candidatos constantes no item 3 (três), da presente chamada, até o segundo 

dia útil anterior ao prazo final estabelecido para submissão das candidaturas.  

8.2 Decairá do direito de impugnar os termos da presente chamada o candidato que não o 

fizer até o segundo dia útil anterior ao prazo final estabelecido para submissão das 

candidaturas. 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. 

8.3 A impugnação deverá ser dirigida à Coordenação responsável pela Chamada Pública, 

por meio eletrônico, para o endereço dvpeq@ipea.gov.br. 

9 – CLÁUSULA DE RESERVA  

O IPEA reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as situações não 
previstas na presente Chamada. 

 

Brasília, 04 de maio de 2012.  

 

 

Graziela Ferreira de Oliveira 

Coordenadora Geral de Serviços Coorporativos e Apoio a Pesquisa 

 



 

REGULAMENTO 

 

1. OBJETIVO 

A presente Chamada tem por objetivo apoiar atividades de pesquisa, mediante a 
seleção de pesquisadores para atuação nos projetos relacionados, em conformidade com 
as condições estabelecidas deste REGULAMENTO e nas normas contidas na Portaria 
IPEA/PROMOB Nº 491, de 28 de dezembro de 2010 e Portaria IPEA/PNPD Nº 492 de 29 de 
dezembro de 2010, que faz parte integrante da presente chamada independente de 
transcrição. 

 

2. DAS INFORMAÇÕES DO PROJETO 

O detalhamento do projeto está descrito no Termo de Referência, Anexo I da 
presente chamada, onde consta: 

a) Título do Projeto; 

b) Propósito do Trabalho; 

c) Atividades a serem desenvolvidas pelo Bolsista; e 

d) Resultados Esperados. 

 

3. REQUISITOS DOS CANDIDATOS 

O candidato deverá atender aos requisitos constantes do item 3 da Chamada 

Pública, os quais serão avaliados pelo comitê julgador mediante análise curricular,  e 

apresentar proposta de projeto concernente ao tema proposto e as atividades a serem 

realizadas descritas no anexo I, composto de: 

a) Título do projeto; 

b) Contextualização da inserção nos eixos temáticos do IPEA do projeto proposto;  

c) Objetivos gerais e específicos; 

d) Justificativa; 

e) Referencial teórico; 

f) Metodologia proposta; 

g) Atividades e cronogramas;  

h) Resultados esperados; 

i) Referências Bibliográficas; 

j) Outras informações relevantes 

 

 



 

4 - Modalidades e Valores das Bolsas 

Quantidade  Modalidade Valor Unitário em R$ 

10 Doutor (não presencial) 4.500,00 

4.1. O candidato vinculado a Instituição Pública deverá apresentar autorização da instituição 
de origem, comprovando, ainda, que a legislação que rege sua carreira permite atuação em 
projetos de pesquisa do IPEA.  

4.2. Os candidatos selecionados que possuam vínculo com Instituições Públicas nas esferas 
Federal, Estadual ou Municipal só poderão ser contemplados com as bolsas de pesquisa se 
exercerem cargos de Pesquisador, professor Universitário ou equivalentes. Estes candidatos 
serão enquadrados na Modalidade de Pesquisador Visitante com o valor referente de R$ 
3.800,00. 

4.3. Caso a modalidade inicialmente prevista estiver fixada em valor inferior ao indicado, no 
item anterior prevalecerá a modalidade de menor valor. 

5 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

A seleção das propostas submetidas ao IPEA, em atendimento a esta Chamada, 
será realizada por intermédio de análises e avaliações comparativas por comitê interno 
nomeado para esse fim quanto ao mérito técnico-científico do projeto proposto nas 
seguintes notas: 

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

PESO NOTA: (1 a 5) 

 
Item CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO  PESO 
A Competência e experiência do candidato em relação ao tema 5 

B Conexão do projeto proposto aos eixos temáticos de pesquisa do IPEA e as 
metas institucionais. 3 

C Coerência da proposta em face às diretrizes do Termo de Referência. 3 

D Mérito, originalidade, relevância e a contribuição para a pesquisa e o 
desenvolvimento nacional. 3 

E Entrevistas 4 
 

18

4.3335 EDCBA
NotaFinal

+⋅+⋅+⋅+⋅=  

 
 
5.1 Somente serão entrevistados os candidatos aptos que obtiverem nota parcial, obtido 
conforme abaixo, igual ou maior que 07 (sete) na média ponderada dos itens A, B, C e D. 
Os demais candidatos aptos com nota inferior à estabelecida serão desclassificados do 
processo seletivo. 
 

14

3335 ⋅+⋅+⋅+⋅= DCBA
lNotaParcia  

 



 

6 – RESULTADO DO JULGAMENTO  

A relação dos candidatos aprovados será divulgada na página eletrônica do IPEA, 
disponível na Internet no endereço www.ipea.gov.br  e seu extrato publicado no Diário 
Oficial da União . 

Todos os candidatos da presente Chamada tomarão conhecimento da aprovação ou 
não aprovação das suas propostas por intermédio de correspondência eletrônica, 
preservada a identificação dos pareceristas. 

7 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

7.1 – Caso o proponente queira interpor recurso ao resultado do julgamento das propostas, 
poderá apresentar recurso, por meio do e-mail pnpd@ipea.gov.br , no prazo de 5 (cinco) 
dias corridos, a contar da data da publicação do resultado no Diário Oficial da União, desde 
que esteja disponibilizado ao proponente o resultado da avaliação do Comitê Julgador por 
meio eletrônico.  

7.2 – O recurso deverá ser dirigido a Comitê Julgador que, após exame, encaminhará para 
deliberação final da Presidência do IPEA, caso o Comitê proponha o indeferimento. 

7.3 – Na contagem do prazo excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e 
considerar-se-ão os dias consecutivos. O prazo só se inicia e vence em dias de expediente 
no IPEA.  

8 – DA CONCESSÃO DAS BOLSAS 

8.1. O (A) candidato(a) deverá manifestar interesse na concessão da bolsa, pelo e-mail 
pnpd@ipea.gov.br , no prazo de 5 (cinco) dias corridos após a publicação dos resultados, 
sob pena de não ter a bolsa implementada. 

8.2. As bolsas serão concedidas na duração prevista em conformidade a Portaria IPEA Nº 

491, de 28 de dezembro de 2010, e Nº 492, de 29 de dezembro de 2010 e base no item 2 
da presente Chamada, mediante a apresentação, no prazo determinado por comunicação 
oficial do IPEA, dos seguintes documentos: 

a) Formulário de Solicitação de Bolsa; 

b) Termo de Compromisso assinado em duas vias; 

c) Autorização da instituição de origem para atuação no projeto (para candidatos vinculados 
a órgãos públicos); 

d) Cópia da carteira de identidade; 

e) Cópia CPF; 

f) Comprovante de Residência (emitido nos últimos 90 dias); 

g) Comprovante de escolaridade; e 

h) Comprovante Bancário de conta corrente. 



 

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

8.4. Caso haja desistência do selecionado ou cancelamento da bolsa, poderá ser convocado 

o segundo colocado e assim sucessivamente, a fim de dar continuidade às atividades do 
projeto de pesquisa. 

8.5. Após o término do projeto os pesquisadores poderão ser convocados para atuar como 
colaboradores do IPEA. 

9 – CANCELAMENTO DA CONCESSÃO 

A concessão da bolsa poderá ser cancelada pela Presidência do IPEA, por 
ocorrência, durante sua implementação, de fato que justifique o cancelamento, sem prejuízo 
de outras providências cabíveis em decisão devidamente fundamentada ou pelo 
coordenador caso o bolsista não apresente desenvolvimento condizente com o previsto no 
respectivo Termo de Referência e projeto aprovado. 

10– PERMISSÕES  E AUTORIZAÇÕES ESPECIAIS  

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

11 – DOS AJUSTES DOS PROJETOS APROVADOS 

O projeto aprovado poderá sofrer ajustes junto à Diretoria interessada, visando à 
adequação ao Plano de Trabalho do IPEA e as suas metas institucionais. 

12 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

As informações geradas com a implementação das propostas selecionadas serão de 
domínio IPEA, disponibilizadas em sua base de dados, com divulgação ao público. 

13 – ANEXOS  

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DE CONCESSÃO DE BOLSA PESQUISA 

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PROJETO  

ANEXO III - EMENTAS DOS EIXOS TEMÁTICOS 

 

 

 



 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA DE CONCESSÃO DE BOLSA PESQUISA 

 

1. TÍTULO DO PROJETO  

Agenda Desenvolvimentista Brasileira e sua Inserção Global 
 
2. PROPÓSITO DO TRABALHO 
 

A retomada do desenvolvimento econômico brasileiro, após 2004, sucedendo um 

longo período de baixo dinamismo, coloca em pauta temas estratégicos importantes, 

relativos às alternativas e obstáculos que se põem à sua continuidade e que terão de ser 

equacionados por uma nova política econômica de conteúdo desenvolvimentista. 

O objetivo deste projeto é analisar as duas dimensões distintas e articuladas dos 

desafios particulares ao desenvolvimento brasileiro contemporâneo, a doméstica e a 

internacional, e propor políticas econômicas alternativas. No primeiro plano, o desafio em 

imaginar estratégias para dar sustentabilidade ao crescimento, tanto no sentido de sua 

manutenção em longo prazo, quanto em relação à questão ambiental. No plano da inserção 

internacional, cabe imaginar formas de lidar com a crise financeira e seus desdobramentos, 

e das necessidades de mudanças nas formas de articulação externa da nossa economia. 

  O aprofundamento do atual modelo de desenvolvimento da economia brasileira pode 

resultar numa experiência histórica singular. A sustentação do desenvolvimento por meio de 

um modelo calcado na ampliação do consumo de massas, apesar de viável numa economia 

periférica, requer um perfil de política econômica que recupere o papel do investimento 

autônomo como fonte primordial do crescimento. Isto supõe, de um lado, a ampliação da 

infraestrutura econômica e social e, de outro, o esforço de diferenciação da estrutura 

produtiva na direção dos setores mais avançados do ponto de vista tecnológico. Torna 

necessário, e mesmo, imprescindível, o aperfeiçoamento dos mecanismos domésticos de 

financiamento em longo prazo. Ademais, supõe também a mudança de qualidade no 

consumo popular por meio da incorporação mais efetiva da sua dimensão pública com a 

ampliação da oferta de bens públicos como saúde, educação, habitação de interesse social, 

mobilidade urbana e proteção do meio ambiente, dentre outros. Analisar e propor caminhos 

para lograr esses objetivos e sustentar e aprofundar o modelo de desenvolvimento constitui 

tarefa intelectual de grande relevância. 

 
3. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO BOLSISTA 

 
3.1. Candidato 1: A crise global e o futuro do sistema monetário internacional 
 

� Analisar a evolução do sistema monetário-financeiro internacional (SMI), constituído 
ao final dos anos 1970 com a derrocada de Bretton Woods, e que tem como principal 
característica a centralidade do dólar fiduciário e a ampla mobilidade de capitais.  

� Atualizar o debate sobre as contradições inerentes à reafirmação da hegemonia 
monetária do dólar em um ambiente fortemente desregulado e sob predominância 
das finanças norte-americanas, comparativamente à evolução e desafios para 



 

sistemas monetários regionais, tais como a zona do Euro, da Ásia e de outras 
moedas com vocação regional.  

� Analisar os desafios futuros da ordem econômica internacional e os 
constrangimentos ou impulsos que advirão dessa ordem para os países periféricos e 
para o Brasil em particular.  

 
3.2. Candidato 2 - A crise financeira contemporânea e o futuro da Zona Euro 

� Analisar se o projeto de união monetária do Tratado de Maastricht constituiu resposta 
adequada da Europa aos desafios da dominância do dólar flutuante e como 
problemas "locais" na Irlanda, Portugal, Espanha, Grécia e Itália transformaram-se 
em crise financeira mundial.  

� Estudar as causas da crise europeia, tendo como hipótese a ser testado a sua 
origem como “segunda onda" da crise financeira internacional de setembro de 2008, 
iniciada nos Estados Unidos. 

� Apontar as contribuições teóricas e históricas que as crises americana e europeia 
representam para propostas de redefinições do sistema financeiro internacional. 

�  Estudar como os caminhos escolhidos pela integração europeia podem ou não 
servirem de exemplo para a integração latino-americana. 

   
3.3. Candidato 3:  A agricultura brasileira no contexto de uma política de desenvolvimento 

� Analisar as principais mudanças ocorridas na agricultura brasileira contemporânea, 
especialmente após a liberalização cambial do final dos anos 1990. Deve-se abordar 
como, a partir do crescimento dos preços internacionais e do novo sistema de 
fixação das taxas de câmbio, a exportação de produtos agrícolas brasileiros ganhou 
escala, reduziu custos e ampliou o seu alcance buscando novos mercados externos.  

� Apontar os desafios e oportunidades para as políticas públicas voltadas à 
agropecuária brasileira, tendo em vista os aspectos de promoção da Segurança 
Alimentar e Nutricional e a redução das desigualdades sociais e regionais, tendo 
como objeto desde a grande produção até a agricultura familiar. 

� Compreender e analisar os reais desafios internacionais colocados ao Brasil com 
relação à agricultura, em especial a crescente demanda global por produtos 
primários e a necessidade e oportunidade do desenvolvimento de mercados de 
energias alternativas, com base na exploração da biomassa.    

 
3.4. Candidato 4:  A industrialização ante a nova divisão internacional do trabalho 

� Sistematizar e aprofundar os fundamentos macroestruturais que corroboram ou não 
um processo em curso de desindustrialização no Brasil. 

� Avaliar as políticas industriais em curso, tanto no que tange à sua eficácia em 
equacionar uma economia fortemente amparado no emprego com a necessidade de 
ganhos de produtividade. Relacionar os entraves e desafios ao investimento privado 
industrial à essa questão. 

� Resgatar o debate sobre a necessidade de proteção da indústria nacional, 
atualizando para uma realidade em que tanto o conceito de nacional transcendeu 
suas fronteiras quanto os métodos de proteção sofisticaram-se e tornaram-se cada 
vez mais interdependentes de sistemas multilaterais de tomada de decisão.    

 
 
 



 

3.5. Candidato 5:  O  financiamento interno de longo prazo  
� Sistematizar e atualizar o debate sobre o financiamento em longo prazo do 

investimento, apontando novos instrumentos alternativos aos tradicionais fundos 
sociais e/ou públicos.  

� Analisar a histórica dificuldade nacional de constituírem-se mecanismos privados de 
financiamento em longo prazo e/ou desenvolver o mercado de capitais. 

� Analisar a relação entre os fundos de financiamento em longo prazo, os 
determinantes do Investimento e a política de juros em curto prazo. 

� Avaliar os potenciais impactos macroeconômicos de novas fontes de financiamento 
do investimento, tais como os fundos oriundos das receitas derivadas de extração do 
petróleo do pré-sal e os fundos previdenciários.   

 
3.6. Candidato 6:  Os perfis de intervenção do Estado na economia pela ótica da carga 
tributária, transferências e gastos 

� Sistematizar e analisar a estratégia de ação fiscal brasileira na década de 2000, 
especialmente após a retomada da capacidade do Estado em operar a política fiscal, 
descrevendo seus principais programas.  

� Analisar a interdependência entre política fiscal brasileira e o domínio da política 
monetária, especialmente os constrangimentos impostos por essa última à plena 
realização da primeira. 

� Atualizar e aprofundar o debate sobre a realização de uma reforma tributária, 
segundo os objetivos de: (i) reduzir as distorções acumuladas no sistema tributário, 
responsáveis por afetar a regressividade, a competitividade e o nível dos 
investimentos; (ii) enfrentar a guerra fiscal para estancar a crescente deterioração 
das relações federativas e (iii) rever o sistema de partilha e o padrão de 
financiamento das dívidas subnacionais em vigor. 

  
3.7. Candidato 7:  A estrutura de emprego e mercado de trabalho 

� Sistematizar e aprofundar o debate sobre o movimento recente de estruturação do 
mercado de trabalho brasileiro, especialmente sobre os desafios regulatórios e 
econômicos que o avanço deste processo tem enfrentado nos últimos dois anos.  

� Analisar os condicionantes do padrão de crescimento da década de 2000 que 
corroboraram ou impediram para a melhoria das condições estruturais do mercado 
de trabalho, bem como os impactos macroeconômicos provocados pela via dessa 
mesma melhoria das condições de vida da população trabalhadora. 

� Aprofundar a análise prospectiva dada pelas mudanças demográficas em curso 
acelerado no Brasil e a organização de um mercado de trabalho com vistas ao pleno-
emprego formalizado e garantidor de um sistema universal de seguridade. 

 
3.8. Candidato 8:  As políticas sociais ativas para obter crescimento com distribuição da 
renda 

� Analisar, à luz dos objetivos estabelecidos pela Seguridade Social na Constituição 
Federal de 1988, quais são, atualmente, os principais bloqueios e os principais 
fatores de indução da Política Social brasileira.  

� Apontar os desafios brasileiros contemporâneos para a implementação de políticas 
distributivas não apenas da renda, mas também do patrimônio, ou do estoque de 
riqueza. Descrever os principais instrumentos legalmente disponíveis para a 
execução dessa ótica ainda inexplorada da política social no Brasil. 



 

� Indicar a importância da incorporação de objetivos da proteção social nas políticas 
econômicas e setoriais.  

� Apresentar uma agenda de desafios relativos à organização e gestão das políticas 
sociais visando ampliar sua cobertura e qualidade e sua função distributiva.  

� Estabelecer um debate sobre a interdependência entre o avanço da universalidade e 
efetividade da política social no Brasil e sua sustentação num padrão de acumulação 
específico. 

 
3.9. Candidato 9:   As estratégias de desenvolvimento 

� Analisar a discussão brasileira no que se refere à adoção de uma nova estratégia 
nacional de desenvolvimento. Isso deve ser feito essencialmente a partir da 
dimensão econômica, mas deve também incluir uma avaliação de suas possíveis 
interações com as múltiplas dimensões do desenvolvimento nacional: 

� Sintetizar a evolução do pensamento sobre desenvolvimento nos últimos trinta anos 
– posteriores à “era desenvolvimentista” - com especial ênfase no quadro atual do 
debate brasileiro; 

� Identificar convergências e diferenças nas visões atuais sobre estratégias de 
desenvolvimento; 

� Por meio de um enfoque histórico-estrutural, identificar a proximidade entre as visões 
sobre estratégia de desenvolvimento em debate no Brasil e o processo de expansão 
econômica atualmente em curso no país, caracterizando este último no contexto das 
mudanças na ordem global. 

� Recorrendo ao debate brasileiro atual, delinear os elementos centrais a uma nova 
estratégia de desenvolvimento; centrar a reflexão na dimensão econômica, mas ao 
mesmo tempo complementá-la com a questão de suas interações com as demais 
dimensões críticas ao processo de desenvolvimento;  

� De forma integrada com a discussão sobre uma eventual nova estratégia de 
desenvolvimento econômica, mapear em forma introdutória os elos “fortes” e “fracos” 
da estrutura produtiva brasileira, de maneira a organizar a reflexão sobre a 
capacidade estrutural de dinamizar a economia fortalecendo a indústria e 
diversificando a atividade produtiva : 

� Mapear a composição das atividades econômicas de maior dinamismo potencial,  no 
contexto do conjunto da economia nacional, na medida do possível por meio do 
exame das articulações entre oferta e demanda inter e intra-setoriais no passado 
recente; 

� Mapear os programas e projetos de inovação tecnólogica financiados por órgãos 
públicos, e realizar um primeiro exercício de identificação de seu papel na lógica dos 
requisitos tecnológicos das diferentes frentes de expansão da economia brasileira; 

� Fazer uma reflexão sobre encadeamentos produtivos e sobre  inovação tecnológica, 
a partir da lógica de “fortalezas” e “debilidades” da estrutura produtiva e da 
capacidade inovadora na economia brasileira. 

 
3.10. Candidato 10:  Regimes Macroeconômicos no Brasil 

� Sistematizar o debate sobre os regimes macroeconômico, o papel atribuído às 
políticas fiscal, monetária e cambial, e sua adequação ao desenvolvimento 
econômico. Em particular desenvolver a problemática associada à gestão do nexus 
taxa de juros–taxa de câmbio.  



 

� Analisar a estrutura do arranjo macroeconômico brasileiro desde a instituição do 
regime de câmbio flutuante em 1999 e o alcance de sua recente flexibilização no que 
se refere à política de juros e à administração da taxa de câmbio.   

� Apontar os desafios e as alternativas para o regime macroeconômico brasileiro 
diante do atual contexto global, de crise econômica, alta mobilidade dos fluxos de 
capital, de mercados de derivativos desregulados e de alta liquidez monetária.  

 

4. RESULTADOS ESPERADOS 

� No mínimo dois Relatórios Parciais de Pesquisa, para os temas apontados no item 3. 

� No mínimo dois artigos, textos para discussão ou capítulos de livro, tendo como base 

os Relatórios Parciais. 

� Reuniões de Trabalho, Seminários e congressos com o objetivo de articular a 

produção da equipe de bolsistas com o corpo técnico do Ipea e divulgar os 

resultados para a sociedade. 

� Elaborar um livro sobre a Agenda Desenvolvimentista Brasileira e sua Inserção 

Global, a partir das contribuições nos temas propostos. 

� Caso a pesquisa envolva a construção ou elaboração de dados primários, dever-se-

ão sistematizá-los e incorporá-los ao Banco de Bases Estatística do Ipea (BBE) ao 

final do programa. 

 

4. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 

 

A publicação dos trabalhos envolvidos na pesquisa será de competência exclusiva 
do Ipea, sendo vedado a divulgação dos relatórios ou qualquer outro material relacionado 
sem a prévia autorização do Ipea. 
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PROPOSTA DE PROJETO 
 

 
 
 

Nome do Candidato:  

Projeto/Pesquisa: 

 
(   ) A crise global e o futuro do sistema monetário internacional 
(   ) A crise financeira contemporânea e o futuro da Zona Euro 
(   ) A agricultura brasileira no contexto de uma política de desenvolvimento 
(   ) A industrialização ante a nova divisão internacional do trabalho 
(   ) O  financiamento interno de longo prazo  
(   ) Os perfis de intervenção do Estado na economia pela ótica da carga tributária, 
transferências e gastos 
(   ) A estrutura de emprego e mercado de trabalho 
(   ) As políticas sociais ativas para obter crescimento com distribuição da renda 
(   ) As estratégias de desenvolvimento 
(   ) Regimes Macroeconômicos no Brasil 
 

 

 

 

 
 
 
 

Chamada Pública PNPD nº _____/______ 
 
 



 

 

ANEXO II – CONTINUAÇÃO  

 
ROTEIRO PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO 

 
 

1) O projeto deverá constar os seguintes itens: 

1.1 Contextualização da proposta quanto à inserção nos eixos temáticos do 
IPEA 

1.2 Objetivo geral 

1.3 Objetivos específicos 

1.4 Justificativa 

1.5 Referencial teórico 

1.6 Metodologia proposta 

1.7 Atividade e cronogramas 

1.8 Resultados esperados 

1.9 Outras informações relevantes 

1.10 Referências Bibliográficas 

 

 
 

IMPORTANTE: 
 

A proposta de projeto deverá ser apresentada em no mínimo 2 páginas (Folha A4) e 
no máximo 10 páginas (incluindo a capa), com a seguinte formatação: 
 

a) Fonte Times New Roman  
b) Tamanho 12 
c) Espaçamento entre linhas de  1 ½ 
d) Tipo de arquivo: “doc” ou “pdf”. 

 
 

 

 

 

 



 

 

ANEXO III - EMENTAS DOS EIXOS TEMÁTICOS 

 
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 Desenvolvimento 
 
O movimento das forças de mercado, por si só, não é capaz de levar economias capitalistas 
a uma situação que congregue o crescimento e a geração de emprego de um país, 
conjuntamente com a distribuição de renda e atenuação das disparidades regionais.  Estes 
são objetivos coletivos e o caminho para os mesmos só é possível por um manejo de 
políticas públicas que articulem 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 a custódia das 
políticas nacionais, afiançando a ideia 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 realizar estudos e pesquisas sobre a estrutura, 
organização e funcionamento do Estado brasileiro, bem como refletir sobre os arranjos 
institucionais 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.  
 
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 
produtiva 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 Econômica, Social e Urbana 
 
O desenvolvimento de um país soberano não pode prescindir de uma política econômica 
que tenha como elemento fundamental uma estratégia de mudança estrutural. 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. 
 
6. Proteção Social, Direitos e Geração de Oportunid ades 
 
Os sistemas de proteção social e promoção de igualdades de oportunidades e resultados 
são compostos por complexos esquemas de garantias de renda, de oferta de bens e 
serviços e de regulação, com a finalildade de atender necessidades, contigências e direitos 
sociais. Para tal finalidade, são historicamente constituídas estruturas institucionais que 
empregam significativo número de pessoas e utilizam expressiva parcela do PIB em 
políticas setoriais e tranversais que se manifestam objetivamente em ações e programas 
públicos mantidos e geridos pelo Estado. Desta forma, uma intrincada rede de tributos, 
transferências de renda, produção, provisão e regulação de bens e serviços manipulam 
recursos públicos que são distribuídos e redistribuídos em múltiplos sentidos: entre ricos e 
pobres, entre jovens e idosos, entre famílias com e sem crianças, entre pessoas saudáveis 
e doentes. Tudo isso acaba por afetar não apenas a situação social dos indivíduos, famílias 
e grupos sociais, mas também a economia e o próprio patamar de democracia alcançado. 
Assim, ações neste eixo são indispensáveis a um projeto de desenvolvimento. 
 
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. 


