Concurso: “Determinantes da vitimização em
São Paulo ao longo do tempo”

CPP – Centro de Políticas
Públicas
São Paulo, 2010

Centro de Políticas Públicas (CPP)
O CPP é um centro de pesquisas voltado para a produção de estudos sobre a
economia brasileira, para estimular o debate sobre políticas públicas. O Centro de
Políticas Públicas é parte integrante do Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, tendo como
Presidente Claudio L. S. Haddad e como Coordenador de Pesquisas Naercio A. Menezes
Filho.
O objetivo do CPP é produzir pesquisas e organizar seminários e debates sobre
políticas públicas para contribuir para o desenvolvimento econômico e social do Brasil.
Para isso realizamos estudos técnicos orientados para a análise e formulação de política
econômica. Os estudos, embora apresentados em linguagem acessível, têm sólido
embasamento teórico e empírico e são disponibilizados através de meio eletrônico
visando atingir um público amplo.
A fim de aumentar o grau de conhecimento e aprofundar o debate de temas
importantes para a economia brasileira, o CPP procura interagir com centros de ensino e
pesquisa e outras entidades relevantes.
Para ter acesso a outros estudos e ter maiores informações sobre o Centro de
Políticas

Públicas

o

site

é:

http://www.insper.edu.br/cpp

e

o

nosso

blog

é:

http://cpp.insper.edu.br/blog/.

Apresentação
Com o objetivo de incentivar estudos e contribuir para melhorias na cidade de São
Paulo, o Centro de Políticas Públicas lança o Concurso “Determinantes da Vitimização em
São Paulo ao longo do tempo”.
Apesar da redução das taxas de seqüestro e homicídios na cidade de São Paulo,
as taxas de roubo e furto ainda permanecem muito elevadas. Por essa razão, a busca
pela melhoria da qualidade de vida e segurança da população paulistana possui papel
importante em todos os estudos e projetos desenvolvidos pelo Centro de Políticas
Públicas.
Este edital contém instruções e condições para que pesquisadores de instituições
de ensino e pesquisa apresentem propostas para análise de bases de dados de
vitimização, destacando os determinantes da criminalidade e apresentando sugestões
para sua redução.

CONCURSO: “Determinantes da Vitimização
em São Paulo ao longo do tempo”

EDITAL 2010

REGULAMENTO

1. INFORMAÇÕES GERAIS

1.1.

Objetivo

O Concurso “Determinantes da Vitimização em São Paulo ao longo do tempo” tem por
objetivo apoiar projetos que visem analisar os determinantes da vitimização na cidade de
São Paulo a partir de bases de dados coletados pelo Centro de Políticas Públicas.

1.2.

Quem pode participar

Poderão participar do Concurso “Determinantes da Vitimização em São Paulo ao longo
do tempo” pesquisadores de Instituições de Pesquisa e Ensino Superior.

1.3.

Inscrições dos projetos

O período de inscrição dos projetos vai de 01 de Abril de 2010 a 31 de Maio de 2010.

1.4.

Período de execução do projeto

Os projetos selecionados deverão ser executados entre 01 de Agosto de 2010 e 31 de
Março de 2011.

1.5.

Acesso a dados

Os interessados em submeter propostas poderão obter acesso e informações sobre a
base de dados de vitimização do CPP para os anos de 2003 e 2008 através do site do
CPP. A base de dados contém 5.000 observações para o ano de 2003 e 2.967
observações para 2008, sendo 568 destas observações dados em painel de 2003-2008.

2. SELEÇÃO DAS PROPOSTAS

2.1.

Análise e seleção

Todas as propostas recebidas serão analisadas e selecionadas pelo comitê de seleção
do Centro de Políticas Públicas.
Serão selecionados até 2 projetos que receberão auxílio financeiro para sua execução.
O CPP reserva-se o direito de selecionar um número inferior a 2 projetos, caso não haja
um número suficiente de projetos que atendam aos objetivos deste concurso.

2.2.

Comitê de seleção

O comitê de seleção será composto pelo conselho consultivo e pelos professores
associados ao Centro de Políticas Públicas.

2.3.

Etapas de seleção

1ª Etapa – Inscrição dos projetos
Nesta etapa serão analisados o cumprimento dos prazos e a adequação às normas
deste regulamento. Projetos que não estiverem de acordo com os prazos e normas serão
desconsiderados.

2ª Etapa – Avaliação técnica e classificação dos projetos
Os projetos recebidos serão avaliados e classificados conforme o objetivo,
metodologia, cronograma e bibliografia de cada projeto. Serão considerados os seguintes
critérios: clareza de objetivos; relevância em relação ao contexto de vitimização da capital;
metodologia econométrica e estratégias de diagnóstico e soluções para a criminalidade
de São Paulo.

3ª Etapa – Reunião do comitê
O comitê de seleção do CPP irá se reunir para selecionar os projetos que se
destacarem.

4ª Etapa – Divulgação dos selecionados
A divulgação dos projetos selecionados acontecerá no dia 30 de Junho de 2010 no site
do Centro de Políticas Públicas.

3. DISPOSIÇÕES GERAIS
3.1.

Envio dos projetos

As propostas devem ser enviadas por e-mail para cpp@insper.edu.br com o título:
“Proposta para concurso de vitimização”. Uma cópia do projeto deverá ser encaminhada
também por correio até dia 31 de Maio de 2010 para:

Identificação do Envelope:
Concurso “Determinantes da Vitimização em São Paulo ao longo do tempo”
Centro de Políticas Públicas
Rua Quatá, 300 – 1º andar - CEP: 04546-042 – Vila Olímpia – São Paulo/SP

3.2.

Estrutura do projeto

Somente serão analisados e selecionados os projetos que estiverem em conformidade
com a estrutura apresentada a seguir.
O projeto encaminhado para o comitê de seleção do CPP deverá conter cerca de 10
páginas numeradas, papel tamanho A4, fonte Arial 12, espaçamento entre as linhas de
1,5 e margens de 2 cm. Sua estrutura deverá ser apresentada da seguinte forma:
I.

Introdução

II.

Objetivos

III.

Metodologia

IV.

Cronograma

V.

Bibliografia

3.3.

Relatórios

Os pesquisadores que tiverem seus projetos selecionados deverão entregar relatórios
de acompanhamento do projeto, tal que: o primeiro relatório deverá ser entregue e
apresentado em 31 de Novembro de 2010. O relatório final deverá ser entregue e
apresentado em 31 de Março de 2011.

3.4.

Apoio financeiro

Cada projeto selecionado receberá um auxílio de R$20.000,00 (vinte mil reais) a ser
recebido em 3 vezes: 30% na assinatura, 30% na entrega/apresentação do 1º relatório e
40% na entrega/apresentação do 2º relatório.

4. PROCESSO DE COMUNICAÇÃO
O Centro de Políticas Públicas será o responsável pelo processo de divulgação do
projeto apoiado, à imprensa ou a qualquer outra forma de divulgação institucional. O
Centro de Políticas Públicas reserva-se o direito de divulgar, no todo ou em parte, o

projeto apoiado, além de poder utilizar informações e imagens a ele relacionadas, se
julgar oportuno.

5. TERMO DE COMPROMISSO
Os pesquisadores que tiverem seus projetos selecionados pelo Centro de Políticas
Públicas deverão assinar um termo de compromisso para execução do projeto.
O convênio e o apoio financeiro ao projeto poderão ser interrompidos, a qualquer
tempo, se os objetivos explicitados no projeto não forem atendidos, se houver
irregularidade ou descumprimento deste regulamento ou de qualquer cláusula do Termo
de Compromisso.

DÚVIDAS:
Em

caso

de

dúvidas,

acesse

o

site

do

Centro

de

Políticas

Públicas

http://www.insper.edu.br/cpp ou envie um e-mail para cpp@insper.edu.br. Telefones para
contato: 11 4504-2783; 11 4504-2784; 11 4504-2427.

