
 
 
 

Tipos de associação ao PSAGiB 
 

(versão 2016) 
 
 
 
As condições a seguir têm objetivo de ajudar o candidato a identificar as reais 
possibilidades de atuação no grupo. Com isso avaliar melhor sua solicitação de entrada 
no grupo. Como segundo objetivo serve para organizar o início dos trabalhos no grupo, 
e permitir um programa de estudos que traga ao aluno real aproveitamento dos estudos 
em Controladoria Pública. 
 
O candidato deve consultar também a lista de projetos em andamento e as vagas 
ofertadas pelo grupo para o período, e verificar seu interesse. Caso tenha interesse, e 
atenda as condições a seguir, pode entrar em contato para marcar uma reunião inicial. 
 
Os tipos de associação a seguir estão sempre vinculados à uma entrega institucional, a 
um programa de pesquisa, seja TCC ou IC, mestrado, doutorado ou pós-doc. Não temos 
associação livre. Exceto para doutores vinculados a instituições de pesquisa, que atuam 
como convidados em certos projetos específicos. 
 
As condições a seguir são necessárias pois nem todos têm experiência ou estudo 
anterior em Setor Público. Não há tempo hábil para se capacitar no básico da temática 
em programas de 12 meses. Prazos de conclusões de orientações de 12 meses não 
são aceitos a partir de 2016. 
 
<veja também observações gerais ao final> 
 
 
 
A) Graduação – TCC (condições mínimas) 
 
Período ideal: início em Fevereiro (do ano anterior ao prazo do TCC). 
 
O aluno deve atender todas as condições a seguir: 
- ter vaga em projeto já definido pelo grupo; 
- se comprometer em trabalhar para publicação do resultado do TCC; 
- 22 meses de prazo para entrega final do TCC, ou um 12 meses caso tenha concluído 
IC no grupo anteriormente; 
-  período inicial de 3 meses revendo literatura (programa de Reading List de PFM e 
de Research Methods); 
- aluno inicia como ouvinte no grupo, enquanto está no estágio inicial de 3 meses; 
- do 4º ao 10º mês estuda o fenômeno em questão com entregas programadas e 
apresentadas para o grupo; 
- do 10º ao 12º mês desenha o projeto inicial de TCC; 
- no 12º mês do programa, se dá o aceite oficial da orientação de TCC (antes disto, 
nenhum comunicado oficial de orientação será emitido); 
- até o 12º mês o aluno deve ter cursado Controladoria Pública, ou Contabilidade 
Pública na graduação. 
 
 



 
B) Graduação – IC (condições mínimas) 
 
Período ideal: início em Agosto (do ano anterior à submissão da IC). 
 
O aluno deve atender todas as condições a seguir: 
- ter vaga em projeto já definido pelo grupo; 
- se comprometer em trabalhar para publicação do resultado da IC; 
- no máximo 2 anos da formatura; 
- início no mínimo 6 meses antes da submissão do processo de IC em Abril de cada 
ano; 
-  período inicial de 3 meses revendo literatura (programa de Reading List de PFM e 
de Research Methods); 
- entre o período inicial à março do ano de submissão estuda o fenômeno em questão; 
- de Março a Abril do ano de submissão do IC prepara o projeto de IC; 
- agosto do ano de submissão, inicio da IC e passa a ser orientando de IC no grupo; 
- Janeiro seguinte, entrega de relatório parcial; 
- Junho seguinte, entrega de relatório final e submissão de paper para congresso ou 
revista. 
 
 
C) Mestrado (condições mínimas) 
 
Período ideal: início em Agosto (do ano da inscrição no processo seletivo). 
 
O candidato deve atender todas as condições a seguir: 
- ter vaga em projeto já definido pelo grupo; 
- ter atuado em organizações do setor público por 3 anos, ou estar atuando 
concursado em organização do setor público de interesse do grupo ou ter feito IC por 
período de dois anos no tema no grupo; 
- ter cursado disciplinas em Administração Pública ou iniciar programa de estudo no 
tema; 
- se envolver com pesquisa inicial e desenho de seu projeto de pesquisa 6 meses 
antes do processo de seleção oficial; 
-  período inicial de 3 meses revendo literatura (programa de Reading List de PFM e 
de Research Methods); 
- a entrada no programa depende de aprovação regular no processo de seleção do 
departamento, no qual o grupo não tem qualquer interferência. 
 
 
D) Doutorado (condições mínimas) 
 
Período ideal: início em Fevereiro (do ano da inscrição no processo seletivo). 
 
O candidato deve atender todas as condições a seguir: 
- ter vaga em projeto já definido pelo grupo; 
- ter feito mestrado na temática de contabilidade pública ou administração pública, ou 
ser especialista em corrente teórica de interesse ao grupo e à seu projeto; 
- ter atuado em organizações do setor público por 3 anos, ou estar atuando 
concursado em organização do setor público de interesse do grupo; 
- se envolver com pesquisa inicial e desenho de seu projeto de pesquisa 6 meses 
antes do processo de seleção oficial; 
- a entrada no programa depende de aprovação regular no processo de seleção do 
departamento, no qual o grupo não tem qualquer interferência. 



 
 
 
E) Pós-Doutorado (condições mínimas) 
 
Período ideal: fluxo continuo. 
 
O candidato deve atender todas as condições a seguir: 
- ter vaga em projeto já definido pelo grupo; 
- ter feito doutorado na temática de contabilidade pública, administração pública, 
ciências políticas, sociologia ou economia (vertente institucional); 
- a entrada no programa depende de aprovação regular do programa de pós-
doutorado na FEARP, no qual o grupo não tem qualquer interferência. 
 
 
 
Observações gerais: 
 
- Este é um grupo de pesquisadores em treinamento. Todos no grupo têm 
compromissos com entregas negociadas. Um dos nossos maiores recursos 
compartilhados é o tempo, e é escasso! Não queremos desperdiçá-lo!  

- Considere com cuidado a entrada, dado que a participação no processo de 
orientação envolve precioso tempo de todos, que se justifica quando o projeto é 
concluído. O grupo evita e não deseja projetos abandonados no caminho. Evidente 
que situações na vida acontecem que não temos controle, mas são raras exceções. 

- As reuniões do grupo são quinzenais, com pauta definida, espera-se participação 
ativa e preparação para as reuniões. 

- A atuação como parte do grupo, pressupõe ser responsável por um projeto, que em 
si é uma atividade de pesquisa, com entregas programadas que devem ser atendidas, 
pois outros projetos do grupo podem estar associados às entregas, e o tempo de 
todos empregado em auxílio e orientação deve ser valorizado. 

- A postura esperada é pró-atividade e cooperação! O trabalho não é isolado, é voltado 
ao grupo. Autorias sobre dados, resultados e ideias são discutidos e mantidos. 

- A organização do grupo está em constante aprimoramento, sugestões são bem 
vindas! 

 
*** 


