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ORIENTAÇÕES PARA 
 ELABORAÇÃO, APRESENTAÇÃO E ENTREGA DA PROPOSTA DE TRABALHO FINAL 

E DO TRABALHO FINAL 
 

Da proposta escrita 
O trabalho deverá analisar uma situação prática específica de economia política que 

envolva comportamento estratégico. A gama de escolha do tema é bem ampla. Espera-se que 
o trabalho apresente uma discussão baseada nos conceitos e métodos estudados em classe. 
Em grandes linhas, a proposta de trabalho deve incluir: 

 
1. Primeira página: Folha de rosto. 
Título do trabalho, nomes e matrícula do aluno. 
Resumo. De no máximo 150 palavras, descrevendo a principal contribuição esperada do 
estudo. Palavras-chave. Até 5 palavras-chave. 
Abstract. De no máximo 150 palavras, em inglês, também descrevendo a principal 
contribuição esperada do estudo. 
Keywords. Até 5 palavras-chave em inglês. 
JEL Classification code: Até 3 códigos de classificação de área de aplicação do estudo. 
https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel 
Como o trabalho não está desenvolvido ainda, o resumo refere-se ao que se espera conseguir, 
e não o que se fez, naturalmente. 
 
2. Introdução. De uma a duas páginas. A introdução deve motivar o interesse do leitor para o 
problema de economia política que será estudado. A introdução deve responder às seguintes 
questões: Em poucas palavras, qual é o problema que se propõe a analisar? Por que é 
interessante analisar esse problema? Quais os principais problemas estratégicos e/ou 
conflitos de interesse que se manifestam?  
Note que esta será a principal seção do projeto, pois deverá convencer o professor de que se 
trata de um problema interessante! 
 
3. Metodologia. De uma a duas páginas. Discussão sobre como o grupo espera modelar o 
problema. Quais são os “jogadores” estratégicos (Partidos? Financiadores de campanhas? 
Empresas?) Como será o comportamento dos eleitores? (Voto sincero? Ideológicos?) Que 
estrutura temporal será usada? Trata-se de um problema de competição eleitoral ou o foco 
será pós-eleitoral? 
 
4. Conclusão. Uma página. Resumir em poucas palavras o resultado que o grupo espera obter 
com o trabalho. Discutir suas limitações. Sugerir como o trabalho poderia ser estendido, de 
forma a torná-lo mais profundo e a englobar elementos mais detalhados da realidade que se 
tenta estudar. 
 
5. Referências bibliográficas. Uma página.  Usadas até o momento e que se pretende usar. 



 

 

 Caso este roteiro seja seguido, o trabalho terá no mínimo cinco páginas, incluindo a 
folha de rosto e bibliografia, e no máximo sete, sendo que esse número poderá ser 
ultrapassado, se houver necessidade de fazê-lo. 
 Dados (tabelas, gráficos, econometria) podem ser usados no item 2 para reforçar que 
o problema sugerido realmente existe e é interessante. Não se preocupe se isso aumentar o 
tamanho deste trabalho. 
 Note que apenas no final da folha de rosto se deverá inserir uma quebra de página. A 
partir da Introdução, ao se encerrar uma seção NÃO passe para a próxima página, apenas 
deixe um espaço entre as diferentes seções. 
 O professor chama a atenção para o importante papel que terá a apresentação do 
projeto de trabalho final para melhor definir os objetivos da pesquisa e sua metodologia. 
 

Do trabalho final 
O trabalho final deverá seguir o mesmo roteiro que a proposta, com as seguintes 

alterações: 
1. O resumo e abstract agora se referem a resultados obtidos. 
2. A introdução pode conter, no máximo, uma página a mais (até 3 páginas), se for 
conveniente fazer uma breve revisão da literatura. Ademais, deve enunciar rapidamente o 
principal resultado obtido. 
3. No lugar de metodologia, essa seção passa a ser “Modelagem” e constitui o coração do 
trabalho. Pode incluir até duas páginas a mais, um total de 4 páginas, se necessário. 
 Portanto, o trabalho final poderá ter até 10 páginas (no máximo), incluindo-se a folha 
de rosto e a página de referências bibliográficas. No entanto, grande importância será dada, 
na correção, à concisão e à clareza do trabalho, sendo que trabalhos mais curtos e precisos 
serão valorizados: “Menos é mais!” 
 

Da apresentação oral da proposta de trabalho final 
A apresentação terá duração máxima de 15 minutos, havendo mais 5mn para discussão. A 
apresentação deverá ser em powerpoint ou equivalente e deverá atentar para o limite de 
tempo e para a qualidade visual do documento. Uma regra de bolso é 1 slide por minuto, 
portanto, a apresentação deverá ter aproximadamente 10 slides. Os slides NÃO devem conter 
parágrafos com longas sentenças: textos curtos e objetivos são fundamentais. 
Importante: O título e o nome do aluno deverão estar na primeira página da apresentação. 
Aconselho fortemente cada aluno a fazer uma prévia da apresentação, inclusive 
cronometrando, de forma a estar mais confortável na apresentação definitiva. Sugestão: 
Coloque como último slide uma cópia do primeiro com o título e nome do aluno e, ao terminar 
a apresentação, deixe a tela nesse slide. 
A apresentação será avaliada considerando-se:  
(i) a qualidade do arquivo powerpoint, (ii) o respeito ao tempo, (iii) a qualidade e a 
desenvoltura do apresentador, (iv) a capacidade do grupo em responder a questionamentos, 
(v) a pertinência, a clareza e a exequibilidade da proposta. 

 
Da apresentação oral do trabalho final 

Mesmas regras que para a apresentação da proposta, com a seguinte alteração: como os 
alunos apresentarão em detalhes os modelos e suas soluções, a apresentação final terá 
duração máxima de 20 minutos por grupo, havendo mais 5mn para discussão.  


