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EDITAL  

PRÊMIO DE EXCELÊNCIA EM PESQUISA IPEA ROBERTO CAMPOS  

Nº 01/2021 
 

1. APRESENTAÇÃO 

 Roberto de Oliveira Campos foi economista, embaixador, ministro e político. Um dos 

mais renomados protagonistas da história do desenvolvimento econômico nacional durante a 

última metade do século passado.  

Considerado o idealizador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Campos 

sempre valorizou e estimulou o capital humano e as reflexões sobre os caminhos do progresso 

socioeconômico nacional. 

O Instituto, desde sua fundação, tem se destacado na formulação e na proposição de 

políticas de desenvolvimento, assim como na avaliação de políticas públicas que propiciem 

ganhos sociais.  

Dando continuidade ao seu propósito de fomentar pesquisas em temas relevantes para o 

país, nas áreas econômica, social e institucional, o nome do Prêmio se justifica por Roberto 

Campos ter valorizado e estimulado estudos e reflexões sobre caminhos para o desenvolvimento 

socioeconômico nacional.   

 

 

2. OBJETIVOS 

Premiar, anualmente, os melhores artigos das revistas editadas pelo Ipea – Pesquisa e 

Planejamento Econômico (PPE), Planejamento e Políticas Públicas(PPP) e Tempo do Mundo 

(RTM) – com a finalidade de estimular a reflexão nacional sobre temas que subsidiem políticas 

públicas orientadas para a promoção do desenvolvimento econômico e social do país de forma 

sustentável.   

http://www.ipea.gov.br/
https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_alphacontent&view=alphacontent&Itemid=427
https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_alphacontent&view=alphacontent&Itemid=427
http://www.ipea.gov.br/ppp/index.php/PPP
https://www.ipea.gov.br/revistas/index.php/rtm
https://www.ipea.gov.br/revistas/index.php/rtm
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Incitar e difundir a geração de conhecimentos em planejamento e políticas públicas, bem 

como fomentar o debate neste campo, reforçando o papel do Ipea na sua missão de avaliar e 

propor políticas públicas. 

Fortalecer redes com instituições e centros de pesquisa para produção de conhecimento 

sobre políticas públicas. 

 

3. QUEM PODERÁ CONCORRER? 

Autores dos artigos publicados nas revistas PPE, PPP e RTM do ano de 2020. 

Não poderão concorrer técnicos e servidores do Ipea. 

 

4. DA PREMIAÇÃO E DOS VALORES DO PRÊMIO ROBERTO CAMPOS 

A premiação e entrega dos prêmios ocorrerá no mês de dezembro do corrente ano, em 

data e local a serem definidos oportunamente, em virtude da pandemia de COVID-19. 

Serão premiados dois artigos de cada revista que obtiverem as maiores notas. Os autores 

dos trabalhos vencedores receberão o prêmio, que consiste em um diploma e no custeio de 

passagens e hospedagem para participarem da cerimônia de premiação. 

 

5. DA AVALIAÇÃO E DO JULGAMENTO 

 A avaliação e o julgamento dos artigos serão feitos por comissões julgadoras 

constituídas exclusivamente para esse propósito, formadas por economistas, cientistas sociais 

e especialistas em gestão e administração, que compõem os comitês editoriais das revistas PPE, 

PPP e RTM. As respectivas revistas têm corpos editoriais que definem a política editorial com 

foco em temas que contribuam para fortalecer políticas públicas. Os artigos são selecionados 

para publicação após pareceres feitos pelo método “duplo cego”. 

 

6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Cada avaliador dará uma nota de zero a 10 nos seguintes quesitos: 

 

a) Relevância da pesquisa para as políticas públicas e/ou planejamento da ação estatal; 

b) Consistência metodológica e rigor técnico;  

c) Originalidade e/ou novidade no desenvolvimento do tema; 
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d) Contribuição para melhoria e modernização da gestão pública. 

 

Os artigos serão classificados conforme a soma das notas atribuídas aos quesitos. 

 

7. CRONOGRAMA  

 

 

 

 
  

PERÍODO 2021 

Atividades Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 
Publicação 
Regulamento X        

Constituição 
da Comissão 
de Avaliação 

 X       

Avaliação e 
Seleção   X X X X   

Divulgação 
dos 
Resultados 

      X  

Entrega do 
Prêmio        X 
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ANEXO A - REVISTA PPE - APRESENTAÇÃO 

 
A Revista Pesquisa e Planejamento Econômico (PPE), editada pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), tem por objetivo a difusão de estudos teóricos e empíricos sobre 

questões relacionadas à economia brasileira. A PPE tem periodicidade quadrimestral, sendo 

publicada nos meses de abril, agosto e dezembro. A PPE conta com um Corpo Editorial 

composto por um editor, três coeditores e 16 membros ordinários. Dos membros do Corpo 

Editorial, 8 (oito) são técnicos lotados no IPEA, denominados membros internos, e 12 (doze) 

são membros da comunidade acadêmica não lotados no IPEA nem pertencentes ao quadro de 

funcionários do IPEA, denominados membros externos. O Corpo Editorial tem como 

responsabilidades definir a política editorial da revista e decidir sobre aspectos do 

funcionamento da revista não explicitados no Regulamento Interno.  

Cada artigo recebido pela revista é avaliado pelo Corpo Editorial com o auxílio de dois 

pareceristas, escolhidos pelo editor ou pelos coeditores. O trabalho dos pareceristas é feito 

observando o método duplamente cego: o autor não sabe quem são os pareceristas, nem eles 

quem é o autor. Dessa análise pode resultar a aceitação do artigo, condicionada, ou não, à 

realização de alterações; a sua rejeição, com ou sem a recomendação de nova submissão após 

modificações; ou a sua rejeição definitiva. No caso de uma segunda submissão, o artigo deve 

ser novamente avaliado por pareceristas, podendo vir a ser enquadrado em qualquer das 

situações acima. A rotina de análise se repete até que uma decisão final de rejeição ou aceitação 

seja alcançada. 

A PPE teve início em 1971. Desde então, foram publicados mais de 1.000 estudos sobre 

uma ampla gama de temas relacionados à economia brasileira. A PPE tem sido reconhecida 

como um dos mais respeitados canais de divulgação do conhecimento científico em economia 

no Brasil, sendo indexada pelas mais importantes publicações de referência internacionais, e 

ocupando o nível mais alto na classificação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (Capes) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq) (Qualis) para as revistas brasileiras de economia. Ao longo desses 50 anos, os trabalhos 

publicados na PPE vêm desempenhando uma importante contribuição para o melhor 

entendimento dos problemas econômicos brasileiros, oferecendo subsídios para a formulação 

de políticas públicas mais eficientes, ou mesmo apresentando propostas para a implantação 

dessas políticas. 
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ANEXO B - REVISTA PPP – APRESENTAÇÃO 

 

A Revista Planejamento e Políticas Públicas (PPP), editada pelo Ipea, visa difundir o 

conhecimento em planejamento e políticas públicas, bem como fomentar o debate neste campo. 

Os artigos publicados visam tanto avaliar programas e políticas específicas quanto contribuir 

para explicar certos fenômenos sociais, cujo estudo lance luz sobre novos problemas atinentes 

ao planejamento governamental e às políticas públicas, em suas diferentes áreas. 

Para auxiliar a traçar suas diretrizes editoriais, a revista conta com um comitê editorial 

composto por pesquisadores de reconhecida competência técnica e provenientes de várias 

instituições renomadas de pesquisa no Brasil e em outros países. 

É ampla a gama de tópicos cobertos nas edições da PPP. Apenas para dar uma ideia 

dessa variedade, foram publicados nos últimos anos trabalhos nos seguintes temas: saúde 

pública, desenvolvimento urbano e regional, merenda escolar, agricultura familiar, política 

sobre drogas, política industrial, políticas ambientais, políticas de educação, qualificação de 

professores e da infraestrutura escolar, Lei de Acesso à Informação, política pesqueira, política 

fiscal, eletrificação rural, fomento ao empreendedorismo, combate à corrupção, processos 

legislativo e orçamentário, políticas de emprego e relações de trabalho, terceirização, sistema 

eleitoral, tecnologias de informação e comunicação, redistribuição de renda, estudos de gênero, 

política energética, regulação e política de transportes, infraestrutura e portos, reforma do 

Estado, e outros. 

O processo de seleção dos trabalhos é rigoroso, observando-se o chamado critério de 

“duplo-cego”. A avaliação se dá com a participação de pelo menos dois avaliadores, 

selecionados pela sua competência técnica e acadêmica, sendo, ademais, provenientes de uma 

ampla variedade de instituições.  

Desde 1989, a PPP publicou 56 números, totalizando mais de 500 trabalhos. Ela vem se 

consolidando ano a ano como uma importante publicação especializada em âmbito nacional, o 

que se testemunha, por exemplo, pela crescente repercussão de sua página na internet. 

A partir de 2020, a PPP passou a ter publicação trimestral. São aceitos artigos escritos 

em português, inglês e espanhol. Os trabalhos devem ser submetidos diretamente no site da 

revista, que utiliza o Open Journal System (OJS) para gerenciar todo o processo, da submissão 

à avaliação final e publicação dos trabalhos. 

ANEXO 3 - REVISTA RTM – APRESENTAÇÃO 
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A Revista Tempo do Mundo (RTM) é uma publicação trilíngue do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (Ipea), que tem como propósito promover debates sobre temas 

contemporâneos. Seu campo de atuação é o da economia e política internacionais, com 

abordagens multidisciplinares sobre as dimensões essenciais do desenvolvimento, incluindo as 

econômicas, políticas, sociais e relativas à sustentabilidade. 

A RTM pretende contribuir no processo do Ipea de fortalecer um espaço de diálogo 

internacional, acadêmico, político e de intercâmbio de ideias e conhecimentos que permita 

acompanhar as pesquisas de ponta, apoiando a elaboração de políticas públicas a favor do 

desenvolvimento do país. 

A Revista Tempo do Mundo foi criada em 2009 como um periódico científico de 

difusão e circulação nacional e internacional. Os dez primeiros números da revista foram 

editados em português e inglês, com versões on-line e impressa que permitiriam ampla difusão 

da publicação. Em 2019, após oscilações na periodicidade, completou-se o processo de 

institucionalização da revista com a publicação do Estatuto, Regimento Interno e Plano de 

Trabalho (https://www.ipea.gov.br/revistas/index.php/rtm/estatuto). 

A partir de 2020, a Revista Tempo do Mundo conta com novo Conselho Acadêmico 

Consultivo integrado por 42 membros, visando a pluralidade acadêmica, temática e 

metodológica e a diversidade institucional, regional (todas as regiões do Brasil) e internacional 

(15 países). A revista passou a ser publicada quadrimestralmente, com seus artigos no idioma 

original (inglês, português ou espanhol) e numeração contínua de suas edições. Agora, todos os 

números têm um tema central, coordenados por convidados notórios, e a revista também recebe 

contribuições por fluxo contínuo. 

Nos três números de 2020, a revista publicou 37 artigos de autores vinculados a 

instituições da África do Sul, Argentina, Brasil, Chile, China, Colômbia, Equador, Estados 

Unidos, Índia, México, Rússia e Venezuela. Toda a gestão do periódico é feita no site da revista, 

que utiliza o Open Journal System (OJS) da submissão dos manuscritos à avaliação duplo-cega 

por pares e publicação dos artigos. Recentemente, a revista foi indexada nos diretórios DOAJ, 

Latindex e Diadorim e está em processo de inserção em mais de uma dezena de outras bases 

internacionais. 

 

https://www.ipea.gov.br/revistas/index.php/rtm/estatuto

