
 Graduação – Grade Curricular  

RAS GR FGV 008 R - Plano de trabalho Field Project. REV01       Data da última revisão: 25.05.2020 
Praia de Botafogo, 190 | 8º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP: 22250-900 | Brasil 

Tel.: (55 21) 3799-4608 | Fax: (55 21) 3799-5335 | www.fgv.br/direitorio 

 

 

PLANO DE TRABALHO 

FIELD PROJECT  
RECONSTRUÇÃO E REFORMA DO ESTADO BRASILEIRO: DIAGNÓSTICOS E PROPOSTAS PARA UM ESTADO MAIS 
TRANSPARENTE, INCLUSIVO E EFICIENTE 

AUTORIA ANNA CAROLINA MIGUEIS PEREIRA DISCENTES Nº MÁX. 10 

SUPERVISÃO ANNA CAROLINA MIGUEIS PEREIRA DISCENTES Nº MÍN. 6 

REQUISITOS  Aberto para todo o corpo discente. 

PÚBLICO ALVO Agentes políticos; servidores públicos; sociedade civil; estudantes; acadêmicos. 

CÓDIGO - PERÍODO 2023.1 NATUREZA PRÁTICA CARGA HORÁRIA 60h 

EMENTA 

O Field Project analisa os principais gargalos hoje existentes no estado brasileiro divididos quatro frentes: 
instituições democráticas, transparência e participação social, servidores públicos e responsabilidade fiscal. A 
partir de entrevistas com especialistas e debates em sala de aula, o projeto visa a oferecer contribuições para o 
debate sobre um projeto de reconstrução de políticas públicas e reforma administrativa em nível nacional. Os 
principais achados de pesquisa serão sintetizados em formato de cartilha (policy paper) que apresente, em 
linguagem simples e didática, os problemas analisados e possíveis medidas para mitigá-los. O Field Project busca 
dialogar com a academia e, sobretudo, com a sociedade civil, colocando em linguagem acessível discussões sobre 
o funcionamento do estado e suas políticas públicas que, apesar de sua relevância para toda a sociedade, com 
frequência permanecem restritas a uma pequena parcela de estudiosos. As entrevistas serão realizadas 
virtualmente, a partir de formulário de perguntas concebido pelos discentes nos encontros do Field Project.  

PROBLEMA 

Os principais gargalos a serem enfrentados pela administração pública ao estabelecer a modelagem para um 
projeto de reconstrução e reforma do estado brasileiro que promova a defesa de valores do estado democrático 
de direito, bem como o aprimoramento da organização da administração pública, sua relação com a sociedade e 
seus vínculos de trabalho.  

PRODUTO 
O produto final será oferecido em formato de cartilha a ser disponibilizada publicamente reunindo os principais 
gargalos para a reconstrução e a reforma do estado brasileiro identificados durante as etapas do Field Project.
  

OBJETIVO 

Do ponto de vista do público-alvo externo, o objetivo do Field Project é contribuir para o debate sobre o tema por 
meio de revisão bibliográfica, trabalho de campo (entrevistas) e redação de cartilha de diretrizes para uma 
reforma administrativa. Já sob o ponto de vista dos discentes, os objetivos são (i) provocar reflexões sobre o 
funcionamento e a missão institucional da administração pública e (ii) desenvolver habilidades sobre a realização 
de pesquisas qualitativas e entrevistas de campo. Em relação ao objetivo (i), o projeto discute conceitos do direito 
administrativo e constitucional e, sobretudo, sua aplicação prática na sociedade e no estado, com importantes 
interfaces com as áreas da Administração Pública, da Ciência Política e das Políticas Públicas. Já no que se refere 
ao objetivo (ii), o projeto busca introduzir os discentes na pesquisa científica, com produção de questionários de 
entrevista e análise de dados qualitativos colhidos a partir dos entrevistados.   

METODOLOGIA 

Planejamento estratégico: o Field Project será dividido em três blocos: (i) apresentação e introdução; (ii) 
discussões temáticas, elaboração de formulário de entrevista, coleta e análise de dados; e (iii) redação de cartilha. 
O primeiro bloco será formado pelos dois primeiros encontros, que serão dedicados à apresentação do projeto e 
revisão dos principais conceitos a serem trabalhados. Será discutido o que os alunos entendem por reconstrução 
de políticas públicas e reformas administrativas, suas possíveis frentes e quais eles consideram que devem ser a 
principais prioridades para aprimorar o estado brasileiro. No segundo bloco, serão realizadas as seguintes 
atividades: formulação das perguntas que farão parte do formulário de entrevista; desenvolvimento de 
estratégias para a seleção de entrevistas; divulgação do formulário para preenchimento online pelos 
entrevistados; análise e interpretação dos dados obtidos nas entrevistas, com ênfase nos principais gargalos 
enfrentados na administração pública brasileira e propostas para seu enfrentamento. O terceiro bloco, por sua 
vez, será dedicado à redação da cartilha que será publicamente disponibilizada como produto final do Field 
Project. A cartilha traduzirá, em linguagem simples e acessível, um apanhado dos principais problemas e soluções 
para o aprimoramento do estado brasileiro mencionados pelos entrevistados e identificados pelos discentes. No 
último encontro, além de uma revisão da versão final da cartilha, será também realizado um balanço geral do 
projeto e do aprendizado dos discentes.   

HABILIDADE 
 

Exigência 
MEC 

 
RESOLUÇÃO 
nº 5, 18 de 

dezembro de 
2018 

x 
Interpretar/aplicar as normas (princípios e regras) do sistema jurídico nacional, observando a experiência 
estrangeira comparada, quando couber, articulando o conhecimento teórico com a resolução de problemas. 

x 
Demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos, de caráter 
negocial, processual ou normativo, bem como a devida utilização das normas técnico-jurídicas. 

x Demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão. 

x 
Dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos, estruturas e 
racionalidades fundamentais ao exercício do Direito. 

x 
Adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicos com objetivo de propor 
soluções e decidir questões no âmbito do Direito. 

x Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos. 

x 
Compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a necessária capacidade de pesquisa e de 
utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito. 

x 
Ter competências para atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judiciais, com a devida 
utilização de processos, atos e procedimentos. 
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x Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas. 

x Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural. 

x Compreender o impacto da inteligência artificial e das novas tecnologias na área jurídica.  

x Possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito. 

x 
Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito ou de caráter 
interdisciplinar.  

x Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre direitos humanos. 

x Outras: Realização de pesquisas empíricas e condução de entrevistas 

PROGRAMA GERAL (cronograma dos encontros semanais presenciais (em média 15) 

ATIVIDADE TEMA 

1 
Apresentação do projeto: debate sobre o papel do estado na concretização de direitos fundamentais e políticas 
públicas, o que é reforma administrativa, e por que uma nova reforma desta natureza é importante para o estado e a 
sociedade brasileira.  

2 
Introdução: debate sobre impressões iniciais dos discentes a respeito dos principais gargalos para a reconstrução e a 
reforma do estado brasileiro. Comentários gerais sobre pesquisa científica e trabalho de campo. Diferença entre 
análises quantitativas e qualitativas. 

3 

Elaboração do formulário de entrevistas (Parte 1): temas a serem abordados com os entrevistados. Perguntas a 
serem incluídas na frente de instituições democráticas. Temas abordados: Criação e extinção de órgãos e entidades. 
Autonomia institucional. Assédio institucional. Retomada de políticas públicas. Apagão de dados. Privatização. 
Coordenação.  

4 
Elaboração do formulário de entrevistas (Parte 2): temas a serem abordados com os entrevistados. Perguntas a 
serem incluídas na frente de transparência e participação social. Temas abordados: Sigilo de dados. Lei de Acesso à 
Informação. Conselhos de participação. Consultas e audiências públicas.   

5 
Elaboração do formulário de entrevistas (Parte 3): temas a serem abordados com os entrevistados. Perguntas a 
serem incluídas na frente de servidores públicos. Temas abordados: Tipos de vínculos. Estabilidade. Avaliação de 
desempenho. Regimes de promoção e remuneração. Concursos públicos. 

6 
Elaboração do formulário de entrevistas (Parte 4): temas a serem abordados com os entrevistados. Perguntas a 
serem incluídas na frente de responsabilidade fiscal. Temas abordados: Teto de gastos. Orçamento secreto e 
emendas parlamentares. Leis orçamentárias. Fontes de recursos. Alternativas de baixo impacto orçamentário. 

7 
Estratégias para realização de entrevistas: divulgação do formulário, seleção de entrevistados, verificação parcial de 
pessoas já alcançadas.  

8 
Análise dos dados obtidos nas entrevistas (Parte 1): identificação dos problemas e das soluções mencionados nas 
respostas relativas à frente de instituições democráticas. Debate com os discentes sobre os resultados obtidos com 
as entrevistas.  

9 
Análise dos dados obtidos nas entrevistas (Parte 2): identificação dos problemas e das soluções mencionados nas 
respostas relativas à frente de transparência e participação social. Debate com os discentes sobre os resultados 
obtidos com as entrevistas.  

10 
Análise dos dados obtidos nas entrevistas (Parte 3): identificação dos problemas e das soluções mencionados nas 
respostas relativas à frente de servidores públicos. Debate com os discentes sobre os resultados obtidos com as 
entrevistas.  

11 
Análise dos dados obtidos nas entrevistas (Parte 4): identificação dos problemas e das soluções mencionados nas 
respostas relativas à frente de responsabilidade fiscal. Debate com os discentes sobre os resultados obtidos com as 
entrevistas. 

12 
Redação da Cartilha (Parte 1). Definição de pontos que integrarão a cartilha. Organização dos pontos da cartilha em 
blocos e ordem de apresentação. Definição de layout. Repartição dos pontos entre os discentes para redação inicial 
de texto. 

13 
Redação da Cartilha (Parte 2). Apresentação de versão inicial dos pontos da cartilha pelos discentes. Discussão entre 
participantes sobre as propostas de redação e seu aprimoramento. 

14 
Redação da Cartilha (Parte 3). Apresentação de versão revisada da cartilha. Discussão entre participantes e possível 
aprimoramento. 

15 
Redação da Cartilha (Parte 4). Apresentação e revisão final da cartilha de diretrizes para reconstrução e reforma do 
estado brasileiro. Encerramento e balanço final. 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

Presença nos encontros e participação nos debates: 20% da nota final. 
Contribuição para o trabalho de campo: 40% da nota final. 
Contribuição para a redação da cartilha final: 40% da nota final. 
Conceitos: A (ótimo); B (bom); C (suficiente) e D (insuficiente). 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

LOTTA, Gabriela Spanghero; LIMA, Iana Alves de; PEDOTE, João Paschoal; SILVEIRA, Mariana Costa; FERNANDEZ, 
Michelle; GUARANHA, Olívia Landi Corrales. Burocracia na Mira doo Governo: os mecanismos de opressão operados 
para moldar a burocracia. In: CARDOSO JUNIOR, José Celso; SILVA, Frederico A. Barbosa da; AGUIAR, Monique 
Florencio de; SANDIM, Tatiana Lemos (org.). Assédio Institucional no Brasil: avanço do autoritarismo e 
desconstrução do estado. Campina Grande: EDUEPB, 2022.  
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PECI, Alketa; FRANZESE, Cibele; LOPEZ, Felix Garcia; SECCHI, Leonardo; DIAS, Thiago Ferreira. A Nova Reforma 
Administrativa: o que sabemos e para onde vamos? Cadernos Gestão Pública e Cidadania, São Paulo, vol. 26, n. 84, 
2021, pp. 1-12.  

SUNDFELD, Carlos Ari. TRISTÃO, Conrado (org.). Vínculos Públicos e Formas de Seleção: diagnósticos jurídicos para a 
modernização do RH do Estado. Série sbdp: Direito Público dos Recursos Humanos Vol. 1.  São Paulo: Sociedade 
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BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

ABRAMOVAY, Pedro; LOTTA, Gabriela. A Democracia Equilibrista: políticos e burocratas no Brasil. 1ª ed. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2022.   

ANDREWS, Christina W.; BARIANI, Edson. Administração Pública no Brasil: breve história política. São Paulo: Editora 
UNIFESP, 2010.   

BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. O modelo estrutural de gerência pública. Revista de Administração Pública, v. 42, n. 2, 
abr. 2008, p. 391-410. 

DÄHLSTROM, Carl; LAPUENTE, Victor. Organizing Leviathan: politicians, bureaucrats, and the making of good 
government. New York: Cambridge University Press, 2017. 

PEREIRA, Anna Carolina Migueis. Civil servants: tenure, incentives and democracy in the administrative state in Brazil 
and Latin America. Revista de Direito Administrativo e Constitucional. Belo Horizonte, ano 21, n. 86, out/dez 2021, 
pp. 25-57. 
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