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1. Considerando o disposto no Edital 05/2021-PPGPGP, a Comissão Permanente 

de Seleção torna público os modelos de respostas das questões do exame de 
seleção do Processo Seletivo para ingresso no Mestrado Profissional – Turma 

2022 
 
 
Questão 1: 
O texto de Franz, Andreoli e Silva (2021) mostra que as pequenas cidades representam a 

maioria dos municípios brasileiros e o seu contexto de desenvolvimento envolve não 

somente a questão econômica, como social e ambiental. Foi realizado um estudo de caso 

com amostra intencional nos municípios de Bombinhas, Ilhabela, Cairu, Caldas Novas e 

Mateiros. Como citam os autores no resumo “Os resultados mostram que as cidades 

avaliadas apresentaram crescimento populacional e do pib no periodo medido. No entanto, 

o crescimento do pib não teve o mesmo impacto nos dados sociais e ambientais.” A partir 

desta afirmação indique o que justifica na pesquisa esta afirmação e quais 

possibilidades apontadas pelos autores para lidar com questão 
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1) O que justifica ter crescimento populacional e do pib no periodo medido sem ter o 

mesmo impacto nos dados sociais e ambientais 

Foco das políticas na geração de receitas ao invés da preocupação com a 

questão socioambiental 

“Observa-se no levantamento de políticas e ações sustentáveis relacionadas às 

dimensões econômica, social e ambiental, que a prioridade da sociedade e da 

gestão pública se concentra na geração de receitas. 

A preservação do meio ambiente também é prioritária para estas cidades, 

sobretudo o despejo do esgoto e do lixo, não como fruto de uma consciência 
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primeira de sustentabilidade, mas como necessidade de solução para a 

geração da renda à cidade, que dependente do turismo de natureza. Na dimensão 

social, as atenções se voltam à saúde e educação, que no entendimento da 

sociedade, as melhorias estão diretamente vinculadas ao crescimento 

econômico e não à priorização de ações e políticas por parte das gestões públicas”. 

P. 107 a 108 

 

“Verifica-se na Tabela 4 que os indicadores de crescimento da população, bem 

como do pib, pib per capita e idhm evoluíram positivamente no periodo 

mensurado. Os indicadores sociais e ambientais selecionados não seguiram 

em paralelo a tendência positiva dos indicadores econômicos, mas 

apresentaram melhoras nos últimos anos. Somados aos dados coletados na 

pesquisa qualitativa, percebe-se que as receitas de alguns municípios cresceram 

significativamente, mas o desenvolvimento na área social e ambiental não 

acompanhou esse avanço. Dessa forma, conclui-se que o crescimento econômico 

não é uma certeza para o progresso social, assim como o manejo correto e 

preservação do meio ambiente.”. P. 109 

 

2) quais possibilidades apontadas pelos autores para lidar com questão  

Fortalecimento da participação social – “As administrações públicas municipais 

dispõem de instrumentos e procedimentos elaborados pelo governo federal 

para organizar e planejar o desenvolvimento da cidade com a participação 

social. São exemplos destes instrumentos, o plano diretor participativo, os 

conselhos municipais, as assembleias públicas, os orçamentos e os planos 

plurianuais, bem como a prestação de contas à sociedade. Entretanto, observa- -se 

que muitos munícipios não os utilizam ou adotam de forma parcial, somente 

para atender a um requisito legal. Contudo, é certo que cada munícipio possui sua 

cultura local, que deve ser respeitada, e cabe à administração local adequar os 

procedimentos das normas e leis aos costumes e à linguagem de seu povo” p. 105 

Situação incipiente ainda da participação – “Contudo, as cidades estão em níveis e 

tipologia diferentes quanto à efetiva participação social, mas todas demonstram a 

importância da participação da sociedade no desenvolvimento sustentável do 

município.” P. 108 
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“Observa-se nas cidades que evoluíram positivamente nas dimensões 

econômica, social e ambiental, que essas possuem gestões públicas que 

adotam práticas de governança e estimulam a participação popular no 

processo de políticas públicas. Essas gestões procuram alinhar a priorização de 

políticas aos desejos da população em planejamentos de curto, médio e longo prazo” 

p. 109 

 

“A população deve ser envolvida nos projetos e políticas voltadas ao 

crescimento do turismo de sua região, pois estes dependem da geração de renda e 

dos benefícios sociais e ambientais que o desenvolvimento pode propiciar” p. 111 

 

“o desenvolvimento inteligente e sustentável é trilhado por ações e políticas 

públicas de gestões participativas que incorporem a participação cidadã e 

práticas de governança” p. 112 

 

 
 

 
 
Questão 2:  

Mikosz, V.M.;  Almeida, Jr C.; Lima I. A.; Silva, M. V. G.  (2017), descrevem os Fundos 

Setoriais, como importante fonte de financiamento para o desenvolvimento da Ciência, 

Tecnologia e Inovação (CT&I) no Brasil. Apresentam uma breve discussão sobre os 

diferentes sistemas de inovação existentes e um histórico dos diferentes momentos da 

CT&I brasileira, desde a década de 50 e chegando aos tempos mais recentes, mais 

precisamente no ano de 1999 quando foram criados os fundos setoriais. 

 

Considerando o texto proposto (Mikosz, V.M.; Almeida, Jr C.; Lima I. A.; Silva, M.V. G. 

(2017), disserte sobre: 

Os fundos setoriais como instrumentos de financiamento para o desenvolvimento da 

ciência, tecnologia e inovação no Brasil, sobre o modelo de gestão e setores abrangidos. 

 

Padrão de resposta:  
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Resposta 1 (5,0) Deve mencionar histórico, importância e a origem da 

arrecadação dos recursos  

 

Os fundos setoriais são instrumentos de financiamento de projetos de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação no País, representando um dos principais instrumentos 

de apoio à C&T no Brasil. 

Os Fundos Setoriais foram idealizados como um novo instrumento de política 

científica e tecnológica para o Brasil (PEREIRA, 2007).  

Eles foram criados na perspectiva de serem fontes complementares de recursos para 

financiar o desenvolvimento de setores estratégicos para o País (FINEP, 2015). Sua 

criação representa a superação do modelo linear de CT&I para o modelo sistêmico, 

através da inserção do setor produtivo no processo inovativo (GOMES et al., 2015).  

Para que os Fundos Setoriais se caracterizassem como um novo modelo de 

inovação, eles foram criados com os objetivos de ser:  

1) Focal: maior comprometimento do setor privado na formulação da agenda, nas 

decisões de aplicação de recursos e execução dos projetos: a) empresa como foco 

da demanda tecnológica; b) ambiente favorável às parcerias entre governos, 

institutos de ciência e tecnologia e empresas; e, c) estratégias definidas pelos 

principais atores do setor.  

2) Difuso: fortalecimento das atividades de CT&I no País, com ênfase ao apoio às 

inovações nos setores selecionados: a) infraestrutura de pesquisa e recursos 

humanos; e, b) desconcentração (GALVÃO, 2007).  

 

Uma das características dos Fundos Setoriais mais marcantes como política de 

incentivo a CT&I é o fato dos fundos serem baseados em modernas teorias de 

inovação, deixando para trás o processo linear que era amplamente seguido 

(PEREIRA, HASEGAWA, & AZEVEDO, 2006). A receita desses Fundos advém 

de contribuições incidentes sobre o resultado da exploração de recursos naturais 

pertencentes à União, parcelas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de 

certos setores e, de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) 

incidente sobre os valores que remuneram o uso ou aquisição de conhecimentos 

tecnológicos/transferência de tecnologia do exterior. (FINEP, 2015). R. Tecnol. 
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Soc., Curitiba, v. 13, n. 27, p. 97-121, jan./abr. 2017. Página | 103  

 

Os Fundos Setoriais representam um novo padrão de financiamento para inovação 

e tem como objetivo garantir a estabilidade de recursos para a área, além de 

engendrar um novo modelo de gestão, que contempla a participação de vários 

segmentos sociais. Promove, ainda, maior sinergia entre as universidades, centros 

de pesquisa e o setor produtivo.  

Os recursos pertencentes aos Fundos Setoriais, em regra, aplicam-se nos projetos 

escolhidos através de chamadas públicas, sendo que os editais são publicados nos 

portais da FINEP e do CNPq. 

 

Resposta 2 ( 3,0 ) Sobre o modelo de Gestão 

 

Deve mencionar o modelo participativo por meio de comitês gestores e 

integrado por diversos setores que representam áreas de atuação. 

O modelo de gestão dos Fundos Setoriais baseia-se na existência de Comitês 

Gestores, sendo um comitê para cada Fundo. Cada comitê gestor é presidido por 

um representante do MCT&I e, integrado por representantes dos ministérios afins, 

agências reguladoras, setores acadêmicos e empresariais, FINEP e o CNPq. Esses 

Comitês Gestores têm a atribuição legal de definir as diretrizes, ações e planos de 

investimentos dos Fundos. Esse modelo ainda permite a gestão compartilhada de 

planejamento, concepção, definição e acompanhamento das ações de CT&I, além 

de possibilitar a participação de amplos setores da sociedade nas decisões sobre as 

aplicações dos recursos dos Fundos 

 

Resposta 3 (2,0) sobre os setores abrangidos pelos de fundos setoriais 

 

Recomendado citar pelo menos cinco setores abrangidos pelos fundos. 

 

No Brasil, existem 16 Fundos Setoriais. Entre eles, 14 (quatorze) são relativos a 

setores específicos e, 2 (dois) transversais. Destes, um é voltado à interação 

universidade-empresa (FVA – Fundo Verde-Amarelo), enquanto o outro é destinado 

a apoiar a melhoria da infraestrutura de ICTs,  
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Os demais 14 fundos relativos as áreas são: 

Fundo para o Setor Aeronáutico (CT – Aeronáutico), Fundo Setorial de 

Agronegócio (CT - Agro), Fundo Setorial da Amazônia (CT – Amazônia), Fundo 

para o Setor de Transporte Aquaviário e Construção Naval (CT – Aquaviário), 

Fundo Setorial de Biotecnologia (CT – Biotecnologia), Fundo Setorial de Energia 

(CT – Energia), Fundo Setorial Espacial (CT – Espacial), Fundo Setorial de 

Recursos Hídricos (CT – Hidro), Fundo Setorial de Tecnologia da Informação (CT 

- Info/Cati), Fundo Setorial Mineral (CT – Mineral), Fundo Setorial de Petróleo e 

Gás Natural (CT – Petro), Fundo Setorial de Saúde (CT – Saúde), Fundo Setorial 

de Transportes Terrestres e Hidroviários (CT – Transporte) 

 

 

 


