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III. Aderência ao conteúdo programático do CLDB e relevância da proposta de pesquisa para o avanço do 
conhecimento na área; 

IV. Exposição de questões relevantes sobre o Poder Legislativo e suas relações com o Estado e a Sociedade; 

V. Compreensão dos elementos da estrutura organizacional do Poder Legislativo no Brasil e das composições e 
relações político-partidárias na esfera municipal; 

VII. Exposição de propostas de multiplicação do conhecimento adquirido no CLDB junto ao seu meio profissional e 
à sociedade

Norma para a seleção de candidatos
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Partes de um projeto
1.OBJETO DE ESTUDO 

(Indicar neste item a questão, tema ou problema relacionado às discussões sobre Poder Legislativo e 
Democracia).

2. JUSTIFICATIVA
 (Indicar as razões que considera relevantes para a realização do estudo).

3. PROBLEMATIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO
(Discussão teórico-metodológica preliminar do objeto eleito, demonstrando sua contextualização no 
campo de estudos referentes ao Poder Legislativo e à Democracia)

4. HIPÓTESES DA INVESTIGAÇÃO
5. CRONOGRAMA DE ESTUDO

(Considerar o processo de estudo durante os três semestres letivos).
6. MOTIVAÇÃO

(Indicar as principais razões para se candidatar ao processo seletivo do curso de pós-graduação lato sensu 
em nível de especialização “Legislativo e Democracia no Brasil”).

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS PRELIMINARES
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Objeto de Estudo

Apresenta-se aqui aquilo que será estudado ao longo da pesquisa. Deverá ser bem 
delimitado ao longo da pesquisa, mas se já estiver claro no projeto, melhor.

Ex.: 
1) Participação feminina na Câmara de Vereadores de São Paulo;
2) O papel das organizações de terceiro setor na produção legislativa da cidade de 

São Paulo;
3) O perfil socioeconômico dos vereadores eleitos na cidade de São Paulo;
4) A atuação dos partidos políticos no debate sobre a aprovação do Plano Diretor da 

cidade de São Paulo.
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Problematização do Objeto de estudo

Nesta seção, se constrói os aspectos do objeto que serão estudados. Mostra-se a 
dimensão do objeto que não se conhece ou alguma contradição entre o que se 
esperava acontecer e o que de fato acontece. Cria um “problema” que merece ser 
investigado.

Ex.: 
O Brasil é um dos países em que a participação das mulheres nos cargos eletivos é a 
menor dentre um conjunto de países. Apesar de serem 54% da população, sua 
participação no Congresso Nacional, por exemplo, não chega a 10% em média.
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Justificativa

É onde se defende a necessidade de que a pesquisa seja realizada. Em geral, o 
projeto deve mostrar que 1) há desconhecimento a respeito daquele determinado 
objeto; 2) haveria importante avanço do conhecimento com a realização da pesquisa 
sobre aquele objeto; e 3) o que a pesquisa fará.

Ex.:
Apesar da baixa participação das mulheres no Congresso Brasileiro, os estudos a 
respeito do tema tratam apenas da descrição do fenômeno, sem se ater às suas 
causas. O fenômeno da baixa participação feminina pode se dar tem múltiplas 
causas. Esta pesquisa investigará a atuação dos dirigentes partidários no que tange 
ao espaço e ao incentivo que estes proporcionam à participação das mulheres na vida 
partidária e na sua possibilidade de se lançar como candidatas.



11

Hipótese de pesquisa

É a ideia central a ser testada com a pesquisa. Por isso, pode ser entendida como 
uma potencial resposta ao problema de pesquisa enunciado. Assim, nunca é uma 
pergunta; é sempre uma afirmação.

Ex.:
Este trabalho parte da hipótese de que os dirigentes partidários não criam espaços 
similares entre homens e mulheres para a atuação política como candidatos à cargos 
eletivos.
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Dúvidas & Questões gerais


