
MODELO DE PROJETO SIMPLIFICADO DE PESQUISA 
 

O processo seletivo para o Curso de Orçamento Público requer do candidato a 

elaboração de um projeto simplificado de pesquisa. O projeto deve demonstrar que a 

pesquisa a ser realizada na pós-graduação está direcionada para questões relevantes 

e de interesse do órgão. Pode ser um problema organizacional, uma oportunidade de 

melhoria, uma controvérsia, ou mesmo, uma questão teórica. Em qualquer das 

hipóteses, a pesquisa deverá estar direcionada à geração de conhecimentos que 

concorram para a consecução dos objetivos estratégicos de cada órgão. 

O projeto de pesquisa simplificado deverá ser enquadrado, no mínimo, em um 

dos subeixos temáticos a seguir: 

 

I) Qualidade do gasto público; 

II) Aperfeiçoamento do orçamento público; 

III) Avaliação dos resultados nos instrumentos de planejamento (plano plurianual, 

LDO e LOA); 

IV) Avaliação das operações de crédito, avais e garantias, direitos e haveres da 

União; 

V) Manipulação de informações contábeis nas empresas do setor público; 

VI) Lei de Acesso à informação no combate à corrupção; 

VII) Efeitos da Lei de responsabilização da Pessoa Jurídica (Lei nº 12.846)  no 

combate à corrupção; 

VIII) Efeitos da Lei de conflitos de interesse (Lei nº 12.813/2013) no combate à 

corrupção; 

IX) Processo orçamentário; 

X) Planejamento e Gestão financeiro-orçamentária; 

 

1. Especificações: 

 

1.1. Extensão: mínimo 3 páginas e, no máximo, 05 páginas (sem considerar 
elementos pré-textuais) em formato A4. No mínimo 3 referências 
bibliográficas. 

 

1.2. Formatação: espaçamento entrelinhas 1,5, fonte Times New Roman 12.  

 

2. Elementos pré-textuais 

 

2.1. Capa do projeto: deverão constar a) nome do órgão parceiro ao qual o 
servidor está vinculado; b) título do projeto; c) nome do servidor; d) subeixo 
temático em que o projeto está vinculado; f) assinatura do servidor. 

 

 

3. Elementos textuais 



 

3.1. O projeto de pesquisa deverá conter os itens descritos no roteiro abaixo: 

  

a) Tema objeto de pesquisa. 

b) Razões para escolha do tema, tendo em vista a origem, importância e 

implicações do tema para a atuação do órgão. 

c) Descrição do problema de pesquisa, inclusive com o referencial teórico que o 

embasa. 

d) Objetivo geral da pesquisa (claro, conciso e coerente com o tema/problema de 

pesquisa). 

e) Objetivos específicos da pesquisa (alinhados com o objetivo geral da pesquisa). 

f)  Proposta de metodologia a ser utilizada na pesquisa (adequada aos objetivos de 

pesquisa). 

g)  Aplicação dos resultados da pesquisa proposta no órgão. 

h) Referências bibliográficas utilizadas. 

i) Objetivos do Planejamento Estratégico do órgão participante ao qual o servidor 

está vinculado. 

 

j) Apontar qual das formas abaixo listadas o candidato pretende utilizar para 

disseminar os conhecimentos adquiridos e produzidos no curso. Identificar as 

alternativas que o candidato julgar adequadas à pesquisa que você(cortar) 

pretende desenvolver. 

I)  Atuar como facilitador de aprendizagem em cursos promovidos pelo órgão; 

II)  Realizar apresentação dos resultados da pesquisa no âmbito da unidade de 

lotação; 

III)  Atuar como moderador em grupo de discussão (fórum) sobre o tema da 

pesquisa ou assunto correlato; 

IV)  Elaborar artigo para publicação em revista ou periódico do órgão; 

V)  Elaborar proposta de aperfeiçoamento de processos de trabalho; 

VI) Integrar grupo de pesquisa constituído para continuidade  ou aprofundamento 

do tema abordado na pesquisa; 

VII)  Outras formas de disseminação. Citar: 

 

 


