RESOLUÇÃO Nº 02, DE 30 DE JUNHO DE 2016.

Estabelece normas e diretrizes para
apresentação de dissertações e projetos de
intervenção no âmbito do Curso de Mestrado
Profissional
em
Políticas
Públicas
e
Desenvolvimento do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada - Ipea.

O COLEGIADO DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM
POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO DO IPEA designado pela Portaria IPEA n° 259, de 30
de setembro de 2015, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento do Curso
instituído pela Portaria nº IPEA n° 090, de 15 de abril de 2016,

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer normas e diretrizes para apresentação de dissertações e
projetos de intervenção, no âmbito do Mestrado Profissional em Políticas Públicas e
Desenvolvimento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea.
§1º Considera-se Projeto de Intervenção a proposta estruturada de ação sobre um
problema relevante de políticas públicas, com vistas a oferecer alternativas de solução em apoio à
decisão de dirigentes públicos em um determinado programa ou organização governamental que
tenha incidência sobre o referido problema.
§2º Considera-se Dissertação o trabalho científico supervisionado e aprofundado
que tem por objeto um problema específico e delimitado de políticas públicas e que resulta de
processo de investigação e análise empírica.
Art. 2º A apresentação das dissertações e projetos de intervenção deverá seguir a
estrutura definida pelos Anexos I e II desta Resolução, além das recomendações estabelecidas pela
Coordenação e Colegiado do Curso.
Art. 3º A Catalogação das Publicações objeto desta Resolução será feita pela
Biblioteca do Ipea.
Art. 4º As normas e diretrizes que são objeto desta Resolução se aplicam às
turmas iniciadas a partir do ano de 2016.
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ANEXO I

Diretrizes para a Elaboração de Projeto de Intervenção no Âmbito do Mestrado Profissional em
Políticas Públicas e Desenvolvimento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea

1. Da submissão dos projetos de intervenção
Conforme estabelecido no Regimento, para conclusão do Curso e obtenção do título de
Mestre em Políticas Públicas e Desenvolvimento, exige-se do aluno êxito na apresentação e defesa
em sessão pública de trabalho final, sob a forma de dissertação ou projeto de intervenção.

2. Do objetivo dos Projetos de Intervenção
Os projetos de Intervenção têm como objetivo principal oferecer uma proposta
estruturada de ação sobre um problema relevante de políticas públicas, com vistas a oferecer
alternativas de solução em apoio à decisão de dirigentes públicos, no âmbito de um determinado
programa, projeto ou ação governamental que tenha incidência sobre o referido problema. Para
tanto, deverão apresentar o problema e o objeto de intervenção de forma bem definida, em
termos teóricos, conceituais e empíricos, valendo-se dos conhecimentos adquiridos ou
desenvolvidos a partir dos conteúdos ministrados pelo Curso de Mestrado Profissional em
Políticas Públicas e Desenvolvimento.

3. Requisitos e elementos estruturais de um projeto de intervenção
3.1. Elementos básicos pré-textuais:
Os elementos pré-textuais dos projetos de intervenção utilizarão subsidiariamente as
normas de apresentação de trabalhos acadêmicos da ABNT, tais como as NBRs 6023, 6024, 6027,
6028, 10520, 12225 e 14724 e as Normas de Apresentação Tabular do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística. A catalogação da publicação será feita conforme ficha catalográfica
produzida pela biblioteca do Ipea, feita com base em informações básicas fornecidas pelo próprio
aluno e encaminhadas pelo orientador à coordenação do mestrado.

3.2. Elementos textuais do projeto
São elementos textuais: a introdução; a caracterização do problema; a apresentação de
alternativas de solução; a análise da viabilidade técnica e política das alternativas apresentadas; a
apresentação do modelo de implementação, governança e/ou gestão; e os processos e
mecanismos de monitoramento de avaliação.

3.3. A estrutura básica para os projetos de intervenção deverá conter:
Elementos Pré-Textuais
Capa
Folha de rosto
Ficha Catalográfica (fornecida pela Biblioteca do Ipea)
Folha de aprovação (fornecida pelo orientador após a aprovação final em banca)
Dedicatória*
Agradecimentos*
Resumo em Português
Palavras-chave
Abstract (resumo em Inglês)
Key words
Listas de ilustrações, tabelas, abreviaturas, siglas, símbolos*
Sumário

Elementos Textuais
Resumo Executivo (se preferível à conclusão)*
I. Introdução
-

Apresentação do problema, delimitação do objeto de intervenção e justificativa

-

Objetivo (mudança a ser alcançada)

-

Referencial teórico empregado

-

Metodologia adotada e fontes de informação utilizadas (qualitativas e/ou
quantitativas)

II. O problema **
-

Descrição do problema

-

Enquadramento ou análise situacional do problema (percepção dos atores sobre o
problema, suas causas e suas soluções)

III. Formulação e escolha de alternativas **
-

Teorias ou modelos utilizados para a possível superação do problema

-

Levantamento das alternativas pré-existentes de solução do problema*

-

Instrumentos de políticas propostos pelo projeto de intervenção para a solução do
problema

-

Análise de viabilidade técnica (incluindo orçamentária, tecnológica, de pessoal,
legal) e política das soluções propostas pelo projeto de intervenção para a solução
do problema

IV. Implementação, monitoramento e avaliação **
- Modelo de implementação das propostas do projeto de intervenção: governança e
gestão
-

Modelo de monitoramento e avaliação

-

Indicadores e metas

V. Conclusões (na ausência do Resumo Executivo)

Elementos Complementares e Pós-Textuais
Referências
Glossário*
Apêndice*
Anexos*

OBS: recomenda-se que o trabalho não exceda a 40.000 palavras, incluindo notas de rodapé,
tabelas e referências. Será valorizado o exercício da concisão como demonstração da objetividade
alcançada pelo trabalho.

* Os itens indicados são opcionais ou dependem da análise de seu enquadramento em um
problema específico de projeto de intervenção. Da mesma forma, outros itens aqui considerados
imprescindíveis podem ser considerados como não aplicáveis, se houver recomendação dos
orientadores nesse sentido. Por exemplo, projetos que envolvam alteração de uma regra decisória
não necessariamente requerem previsão orçamentária.

** A titulação dessas seções pode ser de livre escolha da(o) aluna(o). O importante é que a seção
apresente os requisitos solicitados e considerados essenciais para a coerência e consistência do
projeto de intervenção.

ANEXO II

Diretrizes para a Elaboração de Dissertações no Âmbito do Mestrado Profissional em Políticas
Públicas e Desenvolvimento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea.

1. Da submissão das dissertações de mestrado
Conforme estabelecido no Regimento, para conclusão do Curso e obtenção do título de
Mestre em Políticas Públicas e Desenvolvimento, exige-se do aluno êxito na apresentação e defesa
em sessão pública de trabalho final, sob a forma de dissertação ou projeto de intervenção.

2. Do objetivo das Dissertações
As dissertações de mestrado têm como objetivo oferecer uma análise técnico-científica
sobre um problema de política pública relevante para o desenvolvimento brasileiro, produzindo
conhecimento aplicado que tenha incidência sobre o referido problema.
Para tanto, consistem na apresentação e execução de um projeto de pesquisa aplicada,
valendo-se dos conhecimentos adquiridos ou desenvolvidos a partir do Mestrado Profissional em
Políticas Públicas e Desenvolvimento do Ipea. Devem demonstrar capacidade de definir o
problema, a pergunta de pesquisa e o modelo de análise ou referencial teórico, empregando as
formas adequadas de observação empírica e análise dos dados, apresentando as conclusões com
rigor e coerência em termos teóricos, conceituais, metodológicos e empíricos.

3. Requisitos e elementos estruturais de uma dissertação de mestrado
3.1. Elementos básicos pré-textuais:
Os elementos pré-textuais das dissertações de mestrado utilizarão subsidiariamente as
normas de apresentação de trabalhos acadêmicos da ABNT, tais como as NBRs 6023, 6024, 6027,
6028, 10520, 12225 e 14724 e as Normas de Apresentação Tabular do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística. A catalogação da publicação será feita conforme ficha catalográfica
produzida pela biblioteca do Ipea, feita com base em informações básicas fornecidas pelo próprio
aluno e encaminhadas pelo orientador à coordenação do mestrado.

3.2. Elementos textuais da dissertação de mestrado
São elementos textuais a introdução, o problema e a pergunta de pesquisa; o referencial teórico e
a abordagem metodológica; a análise dos dados e informações empíricas; as conclusões.

3.3. A estrutura básica da dissertação de mestrado deverá conter:

Elementos Pré-Textuais
Capa
Folha de rosto
Ficha Catalográfica (fornecida pela Biblioteca do Ipea)
Folha de aprovação (fornecida pelo orientador após a aprovação final em banca)
Dedicatória*
Agradecimentos*
Resumo em Português
Palavras-chave
Abstract (resumo em Inglês)
Key words
Listas de ilustrações, tabelas, abreviaturas, siglas, símbolos*
Sumário

Elementos Textuais
I. Introdução
-

Apresentação do problema

-

Justificativa sobre a relevância do problema

-

Apresentação da pergunta de pesquisa

-

Apresentação da estrutura da dissertação

II. O referencial teórico**
-

Apresentação do estado da arte teórico, conceitual, metodológico e empírico do

debate científico sobre o problema
-

Apresentação e justificativa da perspectiva teórica e conceitual a partir da qual se

enfrenta o problema na pesquisa
-

Apresentação da(s) hipótese(s) de trabalho (quando aplicável)

III. Abordagem Metodológica e/ou Modelo de Análise **
-

Apresentação da metodologia ou modelo utilizado

IV. Análise dos Dados **
-

Apresentação e análise dos dados utilizados e fontes de informações empíricas

-

Verificação da(s) hipótese(s) de trabalho ou construção do argumento a ser

apresentado
VI. Conclusões
-

Apresentação da resposta à pergunta de pesquisa

-

Enquadramento da resposta obtida à pergunta de pesquisa no estado da arte

teórico, conceitual, metodológico e empírico do debate científico sobre o problema
- Síntese dos avanços teóricos, conceituais, metodológicos e/ou empíricos obtidos pela
dissertação de mestrado *
-

Apresentação dos limites da pesquisa realizada e de outras questões não

resolvidas, mas que são relevantes para o avanço do debate sobre o problema *

Elementos Complementares e Pós-Textuais
Referências
Glossário*
Apêndice*
Anexo*

OBS: recomenda-se que o trabalho não exceda a 40.000 palavras, incluindo notas de rodapé,
tabelas e referências. Será valorizado o exercício da concisão como demonstração da objetividade
alcançada pelo trabalho.

* Os itens indicados são opcionais ou dependem da análise de seu enquadramento em um caso
específico de dissertação de mestrado. Da mesma forma, outros itens aqui considerados
obrigatórios podem ser considerados como não aplicáveis, se houver recomendação dos
orientadores nesse sentido.

** A titulação dessas seções pode ser de livre escolha da(o) mestranda(o). O mais importante é
que a seção apresente os requisitos solicitados e considerados essenciais para a coerência e
consistência da dissertação de mestrado.

