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A Secretaria do Tesouro Nacional (STN), que é um órgão do Ministério
da Fazenda, através da Subsecretaria da Dívida Pública (SUDIP) convida os interessados a apresentarem consultas nos termos aqui estabelecidos para o Programa de Apoio à Pesquisa e Orientação do Tesouro
Nacional (PAPO Tesouro). A SUDIP tem a finalidade de administrar as
dívidas públicas mobiliária e contratual, interna e externa, de responsabilidade direta ou indireta do Tesouro Nacional. O PAPO Tesouro
tem o intuito de fortalecer e difundir o conhecimento sobre finanças
públicas, bem como criar um espaço de interlocução com a academia.

1. Objeto
A presente chamada tem por objeto a formação de parcerias entre a
STN e as Universidades com a finalidade de promover a realização de
estudos aplicados e debates sobre finanças públicas integrando teoria
e prática. A SUDIP atuará como facilitadora de pesquisas de pós-graduação em Dívida Pública fornecendo conhecimento técnico sobre
base de dados, indicações bibliográficas, sugestões de escopo e temáticas. Dessa forma, o programa busca, de um lado, difundir pesquisas
realizadas pela SUDIP para a academia e, de outro lado, corroborar
com esta no desenvolvimento de linhas de pesquisa relacionadas à
dívida pública

2. Objetivos
Concretizar os objetivos estratégicos da STN em geral e da SUDIP
em particular por meio do aprimoramento dos canais de comunicação, consolidação da inserção institucional e disponibilização de
informações;
¶¶ Promover pesquisa aplicada em Dívida Pública;
¶¶ Fornecer subsídios aos pesquisadores em Dívida Pública, permitindo a ampliação e disseminação do conhecimento sobre
Dívida Pública tanto na academia quanto na STN;
¶¶ Agregar pessoas, com elevado nível acadêmico, no desenvolvimento de temas de Dívida Pública;
¶¶ Apoiar o aperfeiçoamento técnico-profissional tanto dos pesquisadores quanto dos servidores fazendários;
¶¶ Estimular o diálogo interinstitucional, a interdisciplinaridade, a
interregionalidade e a pluralidade de perspectivas sobre o mesmo tema;
¶¶ Promover a troca de informações/experiências para analisar os
temas ligados à Dívida Pública;
¶¶ Criar um canal de distribuição/aperfeiçoamento das pesquisas produzidas pela SUDIP por intermédio do diálogo com a
academia.

3. Estrutura do Programa
3.1. O programa tem as seguintes linhas de pesquisa sugeridas:
¶¶ Análise de Sustentabilidade da Dívida Pública
¶¶ Modelos macroestruturais/DSGE e a gestão da dívida pública
¶¶ Os canais de transmissão da política monetária e a dívida pública
¶¶ Desenvolvimento do mercado de capitais e a dívida pública
¶¶ Composição Ótima da Dívida Pública
¶¶ Desenho de mecanismo de leilões de títulos públicos
¶¶ Liquidez de títulos públicos no mercado secundário
¶¶ Custo ex-post dos títulos públicos emitidos
¶¶ Mercado de varejo de títulos públicos (Tesouro Direto)
3.2. Os interessados em participar do PAPO de DÍVIDA podem sugerir
outras linhas de pesquisa dentro da temática Dívida Pública além das
citadas no item 3.1
3.3. Os encontros entre representantes da SUDIP e os pesquisadores serão presenciais em Brasília e/ou à distância com uso de troca de e-mails
e videoconferências
3.4. A STN não se responsabiliza por nenhum custo a que os pesquisadores
ou as Universidades venham a incorrer por conta da adesão ao programa.
3.5. A depender da demanda, a SUDIP tem a prerrogativa de ordenar o
atendimento a cada inscrição realizada, não se comprometendo a conduzir todas as inscrições simultaneamente, nem tampouco a atender
a todos os inscritos.
3.6. A SUDIP não se compromete a cumprir nenhum tipo de prazo e
não será responsabilizada por perdas de prazo do calendário acadêmico do aluno/pesquisador.
3.7. Ainda que a SUDIP se proponha a fazer o possível para atender
ao maior número de demandas e em prazos razoáveis, a inscrição no
programa gera apenas a expectativa de auxílio na pesquisa e não cria
nenhum tipo de obrigação à SUDIP ou à STN.

4. Requisitos dos Participantes
4.1. Poderão participar do PAPO Tesouro alunos de pós-graduação e
professores de Universidades com programa de pós-graduação em
área correlata à gestão de dívida pública.
4.2. O aluno de pós-graduação deve possuir orientador da dissertação
de mestrado ou tese de doutorado.
4.3. Em qualquer comunicação por email entre o aluno de pós-graduação e os representantes da STN o orientador deve estar copiado

5. Inscrições
5.1. As inscrições deverão ser feitas através do email papo@tesouro.
gov.br.

5.2. No momento da inscrição o pesquisador deverá encaminhar o máximo de detalhes possíveis sobre a linha de pesquisa, projeto de pesquisa, objetivos gerais e específicos, bibliografia consultada e referencial teórico-metodológico, além da
identificação do pesquisador, do orientador e da instituição
de ensino.
5.3. As inscrições no PAPO Tesouro estão permanentemente
abertas, ficando à critério da STN a suspensão temporária ou
o encerramento das mesmas
5.4. A STN pode pedir dados cadastrais e socioeconômicos
do pesquisador, orientador e instituição de ensino, para fins
de controle interno e avaliação agregada do programa PAPO
Tesouro.

6. Disposições Finais
6.1. Os representantes da STN não têm nenhum tipo de controle ou
responsabilidade pelo conteúdo, cronograma e divulgação da pesquisa
conduzida pelo aluno de pós-graduação inscrito no PAPO Tesouro
6.2. As pesquisas que contarem com o auxílio do PAPO Tesouro não
representam a posição da STN
6.3. A adesão ao PAPO Tesouro é voluntária e não há remuneração para
o pesquisador que solicitou a inscrição, tampouco para o orientador ou
para a instituição de ensino.
6.4. Os trabalhos concluídos com o auxílio do Programa e os deles derivados poderão ser submetidos à série de Textos para a Discussão do
Tesouro Nacional e para o Prêmio do Tesouro Nacional.

