
 

Processo seletivo para pesquisadores 
Projeto “Políticas Públicas de Telecomunicações” 

 

1. Descrição geral 

Processo seletivo do Instituto Péricles de Políticas Públicas (IP3), referente ao projeto 

de pesquisa “Políticas Públicas de Telecomunicações”. Objetiva-se selecionar 

pesquisadores(as) para a realização de investigações científicas de excelência sobre 

políticas públicas de telecomunicações, com prazo de duração preestabelecido, e a partir 

de concessão de bolsas e de participação voluntária.  

 

2. Requisitos mínimos 

Para autores e coautores: possuir título de graduação reconhecido por instituições 

competentes, no Brasil ou no exterior, e estar cursando ou possuir título de 

pós-graduação stricto sensu, seja no Brasil ou no exterior. No caso de possuir título de 

pós-graduação stricto sensu, que este seja reconhecido por instituições competentes.  

 

3. Objeto 

Investigação científica sobre políticas públicas de telecomunicações, que tenha como 

produto um capítulo de livro para relatar resultados alcançados em pesquisa autoral ou 

para comunicação científica, como, por exemplo, a consolidação de achados ou revisões 

bibliográficas. O capítulo deve ser redigido em linguagem acessível ao público 

interessado e a formuladores de políticas públicas.  

 

Os pesquisadores selecionados também deverão participar de atividades de 

comunicação científica, como debates, entrevistas, depoimentos, participação em 

audiências públicas e outras formas de publicizar os resultados alcançados.  

 

Os(as) candidatos(as) devem submeter as suas propostas sobre políticas públicas de 

telecomunicações, tendo como referência os temas descritos abaixo: 

 



 

1. O papel das telecomunicações no cotidiano dos cidadãos; 

2. Os desafios na política de telecomunicações; 

3. As novas tecnologias de telecomunicações: limites e possibilidades; 

4. Os custos das políticas de telecomunicações; 

5. O ordenamento jurídico dos serviços em telecomunicações; 

6. As ameaças de segurança ao sistema de telecomunicações; 

7. Políticas públicas em telecomunicações: diagnóstico, resultados e/ou desafios; 

8. Telecomunicações, desigualdade e a sociedade brasileira. 

 

O instituto ainda se reserva o direito de apresentar sugestões a pesquisadores. 

 

A realização e a divulgação do livro ficarão sob responsabilidade do IP3. Mais 

informações sobre o livro serão concedidas durante o processo de desenvolvimento dos 

capítulos.  

 

4. Inscrições 

 

As inscrições devem ser feitas a partir do envio da proposta para o seguinte e-mail: 

institutopericles@gmail.com. O título do e-mail tem que ser “SELEÇÃO 

PESQUISADORES(AS)” e o envio deve se realizar até o dia 10/01/2021, às 23h59m.  

 

A ficha de inscrição, cujo modelo se encontra no Anexo 1, deve ser preenchida e 

anexada no e-mail, estar em formato pdf e seguir o seguinte modelo para título: 

“Tema1-JoséSilva”. Apenas o(a) autor(a) da proposta enviará o e-mail solicitando a 

inscrição e o nome do arquivo anexado deve conter apenas a indicação do tema e o seu 

nome.  

 

O limite de palavras em cada tópico requerido na ficha de inscrição deve ser cumprido. 

 

A não satisfação das condições descritas nos parágrafos acima implicará na 

desclassificação da proposta.  

mailto:institutopericles@gmail.com


 

5. Bolsas e prazos 

 

Serão disponibilizadas 4 bolsas de R$4.000,00 cada. O valor total será disponibilizado a 

partir de 3 pagamentos, desde que o(a) pesquisador(a) cumpra os requisitos mínimos 

das etapas e que o conteúdo seja aprovado por pareceristas, conforme descrito no tópico 

abaixo.  

 

Somente o(a) autor(a) da proposta contemplada receberá a bolsa.  

 

Será aprovada e classificada somente uma proposta para cada um dos oito temas, 

podendo haver mais de uma proposta aprovada e não classificada por tema.  

 

O IP3 divulgará os resultados até o dia 20/01/2021, já com a indicação das propostas 

agraciadas com bolsa e das propostas que podem ser desenvolvidas de forma voluntária. 

Novas iniciativas de captação de recursos são executadas para ampliar o grupo de 

pesquisadores apoiados financeiramente.  

 

6. Produto, etapas e pagamentos  

 

Em relação ao produto capítulo de livro, são 3 etapas até a finalização do produto, sendo 

elas descritas abaixo.  

 

Na etapa 1, o(a) pesquisador(a) entregará, em no máximo 15 dias corridos após a 

formalização do início dos trabalhos, um documento que contenha (1) um resumo 

preliminar do capítulo, em formato IMRaD1, com até 350 palavras; (2) informações 

detalhadas sobre base de dados e/ou fontes de informações e de técnicas de análise de 

dados  a serem utilizadas; (3) a descrição de todos os tópicos a serem desenvolvidos no 

capítulo, contendo objetivos e referências previstas. O documento deve conter no 

1 Seguir as instruções contidas no seguinte link: 
https://www.springer.com/br/authors-editors/authorandreviewertutorials/writing-a-journal-manuscript/aut
hor-academy/12011934. Acessado em 16/11/2020.  

https://www.springer.com/br/authors-editors/authorandreviewertutorials/writing-a-journal-manuscript/author-academy/12011934
https://www.springer.com/br/authors-editors/authorandreviewertutorials/writing-a-journal-manuscript/author-academy/12011934


 

máximo 3 laudas e exige-se formatação com letra times new roman, tamanho 12 e 

espaçamento 1,5.  

 

A etapa 2 inicia-se no dia seguinte da entrega do documento da etapa 1 e compreende a 

versão preliminar e completa do capítulo. O documento deve ser entregue em, no 

máximo, 45 dias corridos e deve conter entre 15 e 30 páginas, considerando anexos, 

apêndices e referências.  Exige-se formatação com letra times new roman, tamanho 12 e 

espaçamento 1,5. 

 

Já a etapa 3 inicia-se após a entrega do documento da etapa 2 e refere-se à versão final 

do capítulo. Sua entrega deve se dar, no máximo, em 30 dias corridos e o documento 

deve conter, no máximo, 35 páginas, considerando anexos, apêndices e referências. 

Exige-se formatação com letra times new roman, tamanho 12 e espaçamento 1,5. 

  

Na etapa 1, o pagamento será de R$800,00; na etapa 2, de R$1.200,00 e, na etapa 3, de 

R$2.000,00. O pagamento se dará via depósito em conta bancária do(a) favorecido(a).  

 

O pagamento de parcela de cada bolsa se dará em até 5 dias úteis após a entrega do 

produto correspondente e desde que haja aprovação do IP3 sobre o trabalho 

desenvolvido. A aprovação ou a reprovação, bem como as recomendações a serem 

seguidas pelos(as) pesquisadores(as) em cada subproduto entregue, em cada uma das 

etapas, se dará a partir de pareceres construídos por pareceristas anônimos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 1 

Ficha de inscrição  

 

Autor(a): 

Instituição (se houver):  

Links do curriculum lattes e do google citations:  

 

Coautores(as):  

Instituições (se houver): 

Links do curriculum lattes e do google citations: 

 

Tema: 

Nome da proposta:  

Sumário executivo (até 500 palavras):  

Breve discussão (até 1500 palavras): 

Objetivos (até 700 palavras): 

Hipóteses (até 700 palavras): 

Dados e técnicas (até 1000 palavras): 

Referências (até 1000 palavras): 

 


