
  

SOLICITAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DE 
INTERESSE Nº 012/2014 

PROGRAMA IPEA PESQUISA 
SELEÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL - INTERCÂMBIO DE ES PECIALISTA ESTRANGEIRO 

 
Contrato de Empréstimo de Cooperação Técnica nº 1841/OC-BR 
Projeto: Modelagem de Sistemas Complexos para Políticas Públicas. 
Método de Contratação: Seleção de Consultores Individuais – GN 2350-7 do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID. 
 
Objeto: Contratação de especialista estrangeiro para palestra em seminário e elaboração de um capítulo do livro 
proposto no âmbito do projeto ‘Modelagem de Sistemas Complexos para Políticas Públicas’, inserido na parte IV: 
‘Aplicações específicas’, com o título provisório de ‘Análise de aprendizagem e modelos baseados em agentes na 
educação’. 
 
Contexto: 
1. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) realizou parceria com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) com o objetivo de contribuir para melhor formulação, acompanhamento e avaliação de 
políticas públicas brasileiras. Para esse efeito, o presente projeto objetiva fortalecer a capacidade do IPEA para 
melhorar a produção, sistematização e disseminação de conhecimentos sobre os desafios do desenvolvimento do 
país com a indicação de alternativas de solução. 
 
2. Dado o fato de que o tema do Projeto “Modelagem de sistema Complexos para Políticas Públicas” é novo no 
âmbito das políticas públicas brasileiras, o Ipea decidiu contratar um especialista estrangeiro para integrar o projeto. 
O projeto, por sua vez, visa (i) contribuir para a efetividade de políticas públicas por meio da promoção de 
metodologias de sistemas complexos aplicadas; (ii) promover a difusão e intercâmbio de conhecimento nacional e 
internacional sobre a aplicação de métodos de sistemas complexos a políticas públicas com foco no caso do Brasil; e 
(iii) avançar a capacidade de análise aplicada às políticas públicas para o caso do Brasil. 
 
3. Escopo do trabalho e responsabilidade: 

3.1. O objetivo do contrato é escrever capítulo dentro do contexto do projeto do livro, conforme detalhado no 
Anexo II, e dar uma palestra sobre o tema  
3.2. O objetivo do capítulo é fornecer um panorama do uso de métodos de complexidade na política e pesquisa 
educacional. Ele deve fornecer uma lista abrangente e comentada de referenciais teóricos e aplicados para 
orientar o leitor em estudos posteriores. 
3.3. Os seguintes aspectos devem ser discutidos em detalhes: 

• Razões pelas quais a educação deve ser considerada um sistema complexo; 
• Implicações da teoria da complexidade para a política e pesquisa em educação; 
• Métodos e metodologias de complexidade que podem ser aplicadas à educação. Possíveis temas a 

serem abordados: a) Modelagem baseada em agente, b) Análise de aprendizagem (learning analytics) e 
Mineração de dados educacionais c) Análise de redes, e d) Aprendizado de Máquina (machine 
learning); 

• Exemplos mais proeminentes de aplicação em políticas públicas. 
 
4. Detalhes da consultoria contratada: 

4.1. O trabalho do consultor será desenvolvido em articulação com a equipe do projeto; 



  

4.2. A elaboração dos capítulos será realizada no escritório do consultor; 
4.3. O consultor deverá deslocar-se a Brasília-DF para participar de seminário a ser realizado nas dependências 
do Ipea; 
4.4. Quaisquer despesas de transporte, hospedagem e alimentação para a prestação dos serviços de consultoria, 
se aplicáveis, serão de responsabilidade e ônus do consultor contratado. 
 

5. Produtos: 

5.1.1. Produto 1: Resumo estendido do capítulo; contendo os temas a serem desenvolvidos, as principais 
referências, detalhando objetivos, proposta de título e considerações preliminares. Deverá conter entre 1.200 
e 2.000 palavras; 

5.1.2. Produto 2: Versão preliminar do capítulo; próximo a sua forma final, contendo entre 4.000 e 8.500 
palavras, título, considerações finais consolidadas, em acordo com a proposta de resumo estendido e os 
comentários dos editores sobre a proposta; 

5.1.3. Produto 3: Palestra sobre a versão preliminar do capítulo em seminário a ser realizado nas 
dependências do Ipea em Brasília-DF, com duração entre 40 e 60 minutos, seguido de debate. O conteúdo da 
apresentação será disponibilizado em versão digital; 

5.1.4. Produto 4: Versão final do capítulo, contendo entre 4.000 e 8.500 palavras, pronto para envio ao 
editorial, com considerações acerca das sugestões dos editores sobre o produto 2 e o produto 3, incluindo 
tabelas e figuras editáveis, entregues em arquivo em separado, em alta resolução, com referências, título 
final, abstract, palavras-chave. 

5.2. Todos os produtos podem ser entregues por meio digital, via e-mail, com confirmação de recebimento; 

5.3 . A palestra a ser realizada no seminário será obrigatoriamente acompanhada da entrega da apresentação em 
formato digital; 

5.4. Os produtos serão aceitos após as considerações dos coordenadores do projeto e possíveis ajustes 
solicitados; 

5.5. Os textos serão escritos em língua inglesa, bem como a palestra a ser realizada no seminário. 

6. Requisitos de experiência e qualificação acadêmica: 

 6.1. Requisitos obrigatórios: 

6.1.1. Ser pesquisador estrangeiro oriundo de país elegível do Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(Anexo I); 

6.1.2. Ter atuação efetiva no exterior, não possuindo visto permanente no Brasil; 

6.1.3. Formação em nível de doutorado (Ph.D), há pelo menos 7 anos; 

6.1.4. Domínio do idioma inglês; 

6.1.5. Disponibilidade de participação em seminário nas dependências do Ipea em Brasília-DF com 
duração de dois dias entre os meses de julho e setembro de 2014. 

6.2.  Requisitos Desejáveis: 

6.2.1. Publicações em revistas acadêmicas com sistema de revisão por pares, em temas aderentes aos 
objetivos do capítulo explicitados no item 2 (objetivo) deste termo de referência; 

6.2.2. Atuação no período em instituição de pesquisa ou universidade, preferencialmente, em centros 
especializados em sistemas complexos, simulação, modelagem econômica e social ou similar; participação 



  

em conferências, seminários, colóquios com ênfase em sistemas complexos ou tema correlato, aderente aos 
objetivos do capítulo. 

7. Critérios de avaliação: 

7.1. Experiência Acadêmica e Profissional:  

 

Experiência na Área Temática  Pontuação PESO 

Publicações em revistas acadêmicas com 
sistema de revisão por pares, em temas 
aderentes aos objetivos do capítulo 

 
Item ausente (sem publicação): 0 ponto 
Aderência Fraca (até 3 publicações): 2,5 
pontos 
Aderência Razoável (entre três a cinco 
publicações): 5 pontos 
Aderência Boa (sete a dez publicações): 7,5 
pontos 
Aderência Excelente (mais de dez 
publicações): 10 pontos 
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Atuação em instituição de pesquisa; 
participação em conferências, seminários, 
colóquios com ênfase em sistemas 
complexos ou tema correlato, aderente aos 
objetivos do capítulo;  

Item ausente (sem demonstrar experiência ou 
porte): 0 pontos 
Aderência Fraca (demonstra pouca 
experiência ou porte): 2,5 pontos 
Aderência Razoável (demonstra alguma 
experiência ou porte): 5 pontos 
Aderência Boa (demonstra maior experiência 
ou porte): 7,5 pontos 
Aderência Excelente (demonstra grande 
experiência ou porte): 10 pontos 

1 

 
7.2. Será selecionado o candidato que obtiver maior pontuação final, dada pela média ponderada das 
pontuações obtidas em cada um dos itens. Somente serão aceitos candidatos que atingirem pontuação final igual 
ou superior a 7,5. 

8. O IPEA divulgará o resultado final do processo seletivo em seu sítio e publicará extrato no Diário Oficial da 
União, contendo a classificação dos três candidatos melhores classificados. 
 
9. Os candidatos poderão solicitar informações dos motivos de sua eliminação do processo seletivo, mediante 
requerimento dirigido ao IPEA, contendo dados pessoais e indicação do processo seletivo do qual participou, no 
prazo de 3 (três) dias úteis a contar do dia seguinte ao da publicação do resultado no Diário Oficial da União. 
 
10.   Documentação a ser submetida:  

10.1. Encaminhar Currículo Vitae por correio eletrônico para o endereço: cadastrodeconsultores@ipea.gov.br 
até às 18 horas (horário de Brasília) de 15 de abril de 2014, indicando, em “Assunto” o número da Solicitação de 
Manifestação de Interesse (012/2014) e o Nome do Projeto (“Modelagem de Sistemas Complexos para Políticas 
Públicas”). 
 

11. Submissão de proposta  
11.1 O candidato selecionado deverá submeter proposta financeira, com total de custos que deverá incluir: valor 
cobrado pela consultoria, despesas administrativas (se couber), custos de transporte, hospedagem e outras despesas 



  

que julgar necessárias para o desempenho da proposta.  
11.2 Na hipótese de as negociações não resultarem em contrato aceitável, o IPEA convidará o candidato classificado 
a seguir. 
 
12.  O Ipea convida especialistas estrangeiros a manifestar interesse na prestação dos serviços de consultoria 
descritos. 
 
13.  A inscrição está aberta a todos os interessados dos Países Elegíveis do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID. 

 
14.  Para maiores informações: 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA 
Unidade de Coordenação de Programas – Diretoria de Desenvolvimento Institucional 
SBS Quadra 1 Bloco J, Edifício BNDES, 5º Andar, Sala 509, Brasília – DF, CEP: 70.076-900 
Tel: 55 (61) 3315-5470 / 3315-5138 / 3315-5239  
Fax: 55 (61) 3315-5568 
E-mail: cadastrodeconsultores@ipea.gov.br 
Sítio: www.ipea.gov.br 
 

Brasília/DF, 19 de março de 2014. 

LUIZ CEZAR LOUREIRO DE AZEREDO 
Coordenador do Programa Ipea Pesquisa 

 



  

ANEXO I 
 

Países Elegíveis do Banco Interamericano de Desenvolvimento 
 
(a) Países Mutuários: 
(i) Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Chile, República Dominicana, 
Equador, El Salvador, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, 
Suriname, Trinidade e Tobago, Uruguai e Venezuela. 
 
(b) Países Não-Mutuários: 
(i) Alemanha, Áustria, Bélgica, Canadá, Croácia, Dinamarca, Eslovênia, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, 
França, Israel, Itália, Japão, Noruega, Países Baixos, Portugal, Reino Unido, República da Coréia, República 
Popular da China, Suécia e Suíça. 
 
 

 



  

ANEXO II 
 

Contextualização do Projeto 
 

Modelagem de Sistemas Complexos para Políticas Públicas – projeto de livro 
 
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) – vinculado à Secretaria de Assuntos Estratégicos da 

Presidência da República – está contratando oito consultores a serem financiados pelo BID para elaborarem 

capítulos para livro seminal sobre Sistemas Complexos aplicados à Política Pública. O objetivo do projeto é 

contribuir para a efetividade de políticas públicas no Brasil por meio da promoção de metodologias de sistemas 

complexos aplicadas a políticas públicas. O projeto busca ainda melhorar o entendimento acerca dos mecanismos e 

efeitos das políticas públicas e promover o avanço da utilização de modelos no país.  

O livro proposto compreende cinco grandes temas: (1) conceitos e métodos; (2) ferramentas computacionais; (3) 

políticas públicas aplicadas a fenômenos complexos (especificamente: a sociedade, a economia, a ecologia e o 

urbano como objetos complexos); (4) exemplos de aplicações no mundo e sua emergência no Brasil; e (5) 

possibilidades de prognósticos, cenários e análise de efeitos de políticas usando ferramentas de sistemas complexos. 

O consultor deverá entregar resumo estendido, versão preliminar a ser discutida em seminário no Brasil (entre julho 

e setembro 2014) e versão final do capítulo. 

Sistemas Complexos e Políticas Públicas 

Sistemas complexos no contexto deste projeto são definidos como sistemas nos quais agentes interagem de maneira 

complexa, não linear e cujo comportamento global emerge a partir de regras simples. Simular esses sistemas do 

ponto de vista de políticas públicas significa modelar a interação entre cidadãos, firmas, instituições, limitados pela 

regulação existente, pelas condições orçamentárias, políticas e espaciais analisadas. Em suma, trabalhar com 

sistemas complexos aplicados à política pública significa criar ambientes de experimentos computacionais nos quais 

as características essenciais do sistema sejam formalmente descritas e a partir dos quais possam ser retirados 

elementos de melhoria da política, de forma simples e com baixo custo. 

Lista de Capítulos 

PARTE I. Complexidade: teoria e métodos 
1. Sistemas complexos: conceitos, literatura, possibilidades e limitações 

2. Métodos e técnicas analíticas de modelagem de Sistemas Complexos 

3. Operacionalizando sistemas complexos 

PARTE II. Objetos de Políticas Públicas e a abordagem de sistemas complexos 
4. A sociedade como objeto complexo 

5. A economia como objeto complexo 

6. A cidade como objeto complexo 

7. A ecologia como objeto complexo 

PARTE III: Aplicações de modelagem de sistemas complexos em Políticas Públicas 



  

8. Aplicações de sistemas complexos em Políticas Públicas no mundo 

9. Aplicações no Brasil 

PARTE IV: Aplicações específicas 
10. Modelos baseados em agentes aplicados ao planejamento em transportes 

11. Análise de aprendizagem e modelos baseados em agentes na educação 

12. Modelos evolucionários para o caso do legislativo 

PARTE V: Políticas Públicas complexas 
13. A relevância de múltiplos modelos, setores e escalas para a política pública 

14. Simulações: cenários, prospecção e análise de impacto de políticas públicas 

  

 


