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Normas de processo seletivo 

 

Curso de Teoria Aplicada e Métodos nas Relações Internacionais – Ipea 

 

1. OBJETO 

Normas do processo seletivo para o preenchimento das vagas da 1ª turma do Curso de Teoria Aplicada e 

Métodos nas Relações Internacionais, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), a ser realizado 

entre os dias 2 e 6 de setembro de 2019, em Brasília-DF. 

 

2. APRESENTAÇÃO 

Agentes públicos que trabalham com temas internacionais tomam decisões que frequentemente 

impactam os níveis de atividade econômica, bem-estar e reputação de seus países ou de outros. Por este 

motivo, uma análise rigorosa dos atuais ou potenciais efeitos de suas decisões é necessária, a fim de que 

objetivos de política externa possam ser atingidos de forma efetiva e eficiente. Decisões nem sempre são 

tomadas, no entanto, considerando-se as evidências disponíveis em fontes primárias ou trabalhos 

especializados.  

 

No processo de elaboração de políticas nestas áreas, ao menos dois tipos de questões são colocadas. 

Primeiro, questões no âmbito teórico, cujas respostas indicam os limites e possibilidades da atuação 

externa do Brasil: quais variáveis devem ser consideradas na elaboração de políticas, por exemplo? Qual 

a influência de fatores de política doméstica sobre decisões na área externa? Como a existência de 

padrões regulatórios internacionais afeta a autonomia de governos nacionais? Como países em 

desenvolvimento podem influenciar arranjos da governança global?  

 

Em segundo, colocam-se questões práticas: barreiras comerciais devem ser mantidas? Quais estratégias 

de negociação devem ser adotadas? Qual o volume de recursos que o Brasil deve aplicar na cooperação 

para o desenvolvimento? Devemos participar de operações de paz? Devemos expandir ou limitar esforços 

de integração regional? 

 

O tipo de política a ser elaborada, assim como as decisões a serem tomadas, dependem das respostas a 

estas e outras perguntas. Como exemplo, se o governo brasileiro for pressionado para reduzir tarifas 

comerciais, será necessário estimar os possíveis impactos com base em casos já explorados na literatura. 

Se organizações da sociedade civil demandarem que o governo realize – ou deixe de realizar certa 

atividade – será preciso avaliar os impactos políticos das possíveis linhas de ação, o que também pode ser 
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inferido a partir da literatura. Se temas de política doméstica crescerem em importância, as estratégias 

dos formuladores de política externa também deverão se adaptar. 

 

3. OBJETIVO DO CURSO 

O curso tem como objetivo fornecer a profissionais de governo ferramentas de avaliação e análise de 

políticas públicas, com ênfase na área de relações internacionais, a fim de que possam reunir evidências 

e fazer avaliações com rigor. Algumas das questões frequentemente colocadas por profissionais de 

governo foram já discutidas na literatura, universidades, think-tanks, em outros governos e em 

organizações da sociedade civil. Ainda que as respostas por eles produzidas sejam incompletas e 

probabilísticas, considerá-las reduz as chances de que equívocos ocorram no processo decisório. 

 

4. PÚBLICO-ALVO 

Ocupantes de cargo efetivo em exercício em órgão ou entidade da Administração Pública Federal, 

Estadual, Distrital ou Municipal (direta ou indireta) e militares das Forças Armadas, especialmente os que 

trabalhem ou pretendam trabalhar com temas internacionais, incluindo nas áreas de política externa, 

defesa nacional, comércio e investimento, controle de fronteiras, cooperação internacional, dentre 

outras. 

 

5. REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO 

A participação no curso requer o atendimento dos requisitos abaixo: 

a. Possuir diploma ou certificado de conclusão de graduação em curso de nível superior reconhecido pelo 

Ministério da Educação; 

b. Ser militar das Forças Armadas ou ocupante de cargo efetivo em exercício em órgão ou entidade da 

Administração Pública Federal, Estadual, Distrital ou Municipal; 

c. Ter sido aprovado (a) no processo seletivo nos termos deste documento; e  

d. Entregar os documentos requeridos no ato da matrícula. 

 

Não há necessidade de conhecimento prévio nas áreas de metodologia científica, métodos quantitativos 

ou métodos qualitativos. 

 

6. VAGAS OFERTADAS 

Serão ofertadas até 15 vagas, todas de ampla concorrência. 

 



3 
 

7. ESTRUTURA E DURAÇÃO DO CURSO 

O curso tem a duração total de 5 (cinco) dias, perfazendo um total de 30 (trinta) horas-aula em regime de 

dedicação exclusiva, acrescido do período de elaboração do trabalho final. 

 

8. ESTRUTURA CURRICULAR 

Conceitos básicos  

 O que é política externa?  

 Introdução à análise e avaliação de política externa. O que faz 

da política externa um tipo peculiar de política pública? 

 Regulação e governança internacional. 

Teoria aplicada 

 O problema agente-principal; 

 Veto players; 

 Regulação e captura regulatória; 

 Princípios de negociação: teoria dos jogos, BATNA, preço de 

reserva, ZOPA, jogos de dois níveis; 

 Orquestração; 

 Framing. 

Fundamentos de 

metodologia  

 Fundamentos de metodologia científica: entendendo 

causalidade; 

 Validade interna: medindo e avaliando políticas; 

 Validade externa: analisando políticas adotadas em outros 

contextos. 

Métodos quantitativos  

 Amostragem; 

 Estatística descritiva; 

 Regressão linear simples; 

 Regressão linear múltipla; 

 Regressão não linear. 

Métodos qualitativos  

 Seleção de estudos de caso; 

 Rastreamento de processos; 

 Métodos comparativos. 

Política externa brasileira: 

analisando e avaliando os 

grandes temas 

 Meio ambiente; 

 Segurança internacional; 

 Organizações internacionais; 

 Relações com potências; 
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 Relações com países de porte médio ou pequeno; 

 Relações norte-sul; 

 Comércio exterior; 

 Desenvolvimento; 

 Integração regional. 

 

O Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) consistirá em memorando sobre temas compatíveis com os 

objetivos e conteúdo do curso e deverá ter caráter aplicado. Haverá uma oficina sobre preparação de 

memorandos no curso. 

 

9. LOCAL E REGIME DE AULAS 

As aulas serão presenciais e ministradas em Brasília, com atividades realizadas nas instalações do Ipea, de 

segunda a sexta-feira, em horário matutino (9h00 - 12h00) e vespertino (13h30 - 17h00). 

 

10. PROCESSO SELETIVO 

O processo seletivo visa assegurar os requisitos necessários para o acompanhamento das atividades do 

curso, sendo eles: 

a. Conhecimentos básicos de Ciência Política, Relações Internacionais ou Economia; 

b. Capacidade de refletir sobre a organização do Estado na área de política externa; 

c. Comunicação e expressão verbal e escrita compatível com a redação de trabalhos técnicos; 

d. Conhecimento do idioma inglês para leitura e interpretação de textos técnico-científicos; 

 

O candidato aprovado no processo seletivo deverá obrigatoriamente apresentar declaração de ciência e 

autorização de seu superior imediato em relação ao comparecimento integral às aulas nos dias e horários 

estabelecidos na programação do curso.  

 

11. FASES DO PROCESSO SELETIVO 

O processo seletivo consiste na análise curricular e na análise do memorial (conforme modelo no anexo 

I) preparado pelos candidatos. Este último deve conter: a experiência e trajetória profissional; a 

contribuição do candidato para o programa; e a importância do programa para a carreira do candidato. 

Deve-se evitar generalidades, detalhando-se projetos já realizados e aqueles dos quais se pretende 

participar. 
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12. ESTRUTURA DE PONDERAÇÃO 

Item do processo 

seletivo 
Pontuação máxima Caráter 

Currículo  60 
Classificatório e eliminatório 

Memorial 40 

 

13. ETAPAS E CLASSIFICAÇÃO 

Os candidatos que obtiverem nota igual a zero em algum dos itens serão eliminados do processo seletivo. 

Havendo empate na nota final, será usado como critério de desempate a pontuação do memorial. 

 

A lista de aprovados será divulgada nos portais do Ipea (www.ipea.gov.br) por ordem de classificação, e 

serão chamados para matrícula os candidatos aprovados, de acordo com as vagas ofertadas.   

 

14. CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 

Atividade Data Observações 

Inscrições 15/7/2019 a 30/7/2019 

Portal do Ipea/sítio do Mestrado 

Profissional em Políticas Públicas e 

Desenvolvimento (MPPPD) 

Divulgação do resultado  5/8/2019 Portal do Ipea/sítio MPPPD 

Matrículas 2/9/2019 Secretaria do MPPPD 

Início do curso 2/9/2019 
Verificar programação no portal do 

Ipea/sítio MPPPD 

 

15. INSCRIÇÃO 

As inscrições ocorrerão das 9h00 do dia 15 de julho de 2019 às 23h59 do dia 30 de julho de 2019. 

Para a inscrição é necessário: 

a. Preencher o formulário de inscrição, que poderá ser acessado pelo portal do Ipea (www.ipea.gov.br); 

b. Enviar curriculum vitae e memorial via formulário de inscrição. 

 

16. MEMORIAL 

Relato em formato dissertativo sobre a formação acadêmica do candidato, sua trajetória profissional e 

seus objetivos em realizar o curso, com base nas atividades que vem exercendo ou pretende exercer no. 

O memorial deve seguir as orientações que constam do anexo I, e considerar os itens “a”, “b” e “c” do 

número 10 deste edital. 
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17. MATRÍCULA 

Os candidatos aprovados no processo seletivo deverão apresentar, obrigatoriamente, no ato da 

matrícula, na Secretaria do Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Desenvolvimento, os seguintes 

documentos: 

a. Original e cópia do CPF e da Carteira de Identidade; 

b. Original e cópia do diploma de curso superior reconhecido pelo MEC; 

c. Declaração de ciência e autorização de seu superior imediato. 

 

18. VALOR DO CURSO 

Não há cobrança para a realização do curso. 

 

19. REGRAS DE DESLIGAMENTO DO CURSO 

O aluno poderá ser desligado do curso em caso de descumprimento de seus deveres e gravidade dos atos 

realizados, conforme o artigo 26, Seção III (Do Corpo Discente) do Regulamento da Pós-graduação do Ipea.  

 

20. INFORMAÇÕES 

Esclarecimento de dúvidas e informações sobre o presente processo seletivo podem ser obtidas por meio 

de mensagem eletrônica para posgraduacao@ipea.gov.br.  

 

21. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

O processo seletivo será conduzido por comissão nomeada para esta finalidade, por meio de portaria do 

presidente do Ipea, a qual designará os seus membros e competências. 

 

22. DISPOSIÇÕES FINAIS 

- A inscrição no processo seletivo implica a aceitação, pelo candidato, dos termos do presente documento. 

- Não há compromisso, por parte do programa, com o preenchimento total das vagas. 

- Casos omissos ficarão a cargo da deliberação do colegiado do curso. 
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Anexo I – Modelo de Memorial 

Nome completo da (o) candidata (o):  

CPF: 

O memorial é uma autobiografia que descreve, analisa e critica acontecimentos sobre a trajetória 

acadêmico-profissional do candidato, avaliando cada etapa de sua experiência, com destaque para 

aspectos relevantes em relação ao objetivo do curso. O texto deve ser redigido na primeira pessoa do 

singular, o que possibilita ao candidato enfatizar o mérito de suas realizações.  

Conteúdo necessário 

- Formação acadêmica: descrever que cursos concluiu ou deixou inconclusos, caso considere relevante; 

- Experiência profissional: descrição de como se deu o percurso profissional do candidato, destacando as 

principais realizações; 

- Explanação sobre a importância do curso para a sua carreira profissional. 

Especificações 

Texto com no máximo duas páginas; fonte: Times New Roman 12; espaçamento entre linhas: 1,5 e 

margens: 2,5. 


