
TRABALHOS REGULAÇÃO E AGÊNCIAS REGULADORAS – 2016-3 
 
TRABALHO 1: MAPEAMENTO 
Solicitações para o trabalho 
Mapa das agências estaduais e municipais por região (fornecido modelo de tabela com os dados a serem levantados) 
Trazer cópias das leis, decretos e regimentos das agências 
 

Grupo Nomes 
Tabela comparativa de 

agências 
Anexos de leis, decretos e 

regimentos 
Breve histórico das 

agências encontradas 
Conceito 

A 

Alexandre Serra Marques Pereira 
Camila de Oliveira Santos 
Gustavo Siqueira 
Jesse dos Santos Martinet 
Kauanna Naguissa 
Luana Steck Sampaio 
Luis Tadeu Ka Jin Mo 

Faltou a coluna de número de 
diretores 

Não, apenas mencionados na 
tabela 

Parcial, nas observações da 
tabela. 

C+ 

B 
Leon Perez Sanchez 
Lucas Romano Lopes 

Ok, mas confundiu mandato com 
duração da agência 

Apenas mencionados, mas havia 
links em alguns 

Algumas 
B 

C 

Alexandre A. S. de Carvalho 
Danila F. Frederici 
Gabriel Farias 
Francisco D. S. Gonçalves 
Julia Rosin 
Luís Freitas 
Rafael Silva Possar 

Ok, faltou apenas colocar o 
mandato dos diretores (mas 
tinha até o nome!) 

Ok Ok 

A 

D 

Andreia dos Santos Pereira 
Bruno Costa  
Carla Yoly Maydana Yugar 
Claudio de Souza Junior 
Matheus Cassina Ribeiro  
Matheus Roiffe Vicentin 

Ok Não, apenas mencionados na 
tabela 

Ok, na tabela 

B+ 

E 

Eduardo Cavalcante SIlva  
Jabson Albino da SIlva  
Paloma Baldez de Medeiros  
Rafael Rodrigues Gonzaga 
Thiago Viana da Silva  
Victor Rustiguelli Mauro  
Leonardo Borges Bezerra 
Teixeira????? 

Ok Apenas mencionados, mas havia 
links em alguns 

Ok, na tabela 

B+ 



F 

Alan Ferreira dos Santos 
Amanda Y. Y. Hyodo  
Fernanda Sue Komatsu Facundo 
Flavio Santiago de Sousa e Silva 
Laisa Amorim Da Conceição 
Paola Sant’na de Souza 
Priscila Testa 
Vinicius de Oliveira Quadrado 

Ok. 
Na tabela de SC apareceu a 
ARES-PCJ (SP). 

Não, apenas mencionados na 
tabela 

Parcial, na tabela. 

B 

G 
Leandro Marques Benasse 
Mateus Baeta Diogenes 
Pedro Zanazi Prandi 

Ok. Na tabela falta a AGEREC, 
mas ela é descrita no texto. 

Apenas mencionados Ok. 
B 

 
 
TRABALHO PARTE 2: COMPARAÇÃO 
1. Escolher duas agências de entes federativos diferentes 
2. Escolher um setor específico de cada uma das agências (não precisa ser o mesmo) 
3. Analisar a estrutura da agência 

3.1. N° de diretores, mandato, formas de nomeação (isso facilita a autonomia?); fontes de receita, etc 
3.2. Estrutura operacional 
3.3. Accountability (instrumentos de prestação de contas, relatórios; audiências e consultas públicas; ouvidoria...) 

4. Mostrar como a regulação de cada setor escolhido é realizada pela agência: 
4.1. Pequeno histórico e contextualização do setor 
4.2. Instrumentos utilizados, aspectos regulados, etc 
4.3. Métodos de definição de reajustes e preços... 
4.4. Analisar um contrato de concessão para verificar esses aspectos em detalhes 

 
 

Grupo e nomes Observações Conceito 
Jesse Martinet 
Kauanna Naguissa Hino 

Boa análise, tratou todos os aspectos solicitados. Em alguns temas, como nos instrumentos regulatórios, por exemplo, 
deveria ter se aprofundado um pouco mais. A comparação entre três agências ficou confusa em algumas partes. Faltou 
referenciar e utilizar a literatura utilizada ao longo do curso. Usar as referências bibliográficas de acordo com os padrões 
ABNT. 

B+ 

Leon Perez 
Lucas R. López 
Luis Gustavo 

Abordou todos os aspectos solicitados, mas acabou se utilizando quase exclusivamente das normas e legislação, com 
pouca abordagem empírica sobre, por exemplo, como funciona a accountability. Faltou também utilizar mais os aspectos 
teóricos que foram abordados ao longo do curso. Usar as referências bibliográficas de acordo com os padrões ABNT. 

B 



Alexandre A. S. de Carvalho  
Danila F. Frederici  
Francisco D. S. Gonçalves 
Gabriel Farias  
Julia Rosin  
Luís Freitas  
Rafael Silva Possar 

Boa análise, abordando todos os aspectos solicitados. Redação muito boa e fluida, agradável de ler. Trouxe dados 
empíricos relevantes. Faltou utilizar mais os aspectos teóricos que foram abordados ao longo do curso. Usar as referências 
bibliográficas de acordo com os padrões ABNT. 

A 

Andreia dos S Pereira 
Bruno Costa 
Carla Yoly Maydana Yugar 
Cláudio de Souza Júnior 
Matheus Cassina Ribeiro 
Matheus Roiffe Vicentin 

Boa análise, abordou todos os aspectos solicitados. Redação agradável de ler. Trabalho bem formatado e bem estruturado. 
Trouxe alguns dados empíricos relevantes. Não analisou a fórmula de reajuste de tarifas (“o contrato define que as tarifas 
serão reajustadas segundo os dados previstos no contrato” é uma avaliação um tanto superficial). Também faltou utilizar 
mais os aspectos teóricos que foram abordados ao longo do curso. Usar as referências bibliográficas de acordo com os 
padrões ABNT. 

A- 

Eduardo Cavalcante SIlva  
Jabson Albino da SIlva  
Paloma Baldez de Medeiros 
Rafael Rodrigues Gonzaga  
Thiago Viana da Silva  
Victor Rustiguelli Mauro 

Abordou todos os aspectos solicitados. Boa análise sobre os mecanismos de reajuste tarifário.  
 
Faltaram dados empíricos sobre a accountability. Senti falta de uma conclusão sobre a comparação das duas agências.  

B+ 

Alan Ferreira dos Santos 
Amanda Yumi Y. Hyodo 
Fernanda Sue K. Facundo 
Flávio Santiago de S. e Silva 
Laísa Amorim da Conceição 
Paola Sant’ana 
Priscila Testa 

Trabalho bem estruturado e abrangente. Atendeu a todos os requisitos solicitados. 
 
Usou bastante material copiado dos contratos e de legislação, que poderia ficar mais resumido. Os textos e dados que 
foram baseados em material disponível na internet (por exemplo sobre a revisão tarifária) podem fazer parte do trabalho, 
mas aconselha-se fazer as devidas referências, elas são úteis para o leitor que quiser saber mais. Também se deve fazer as 
referências sobre as fontes de dados e informações de figuras e tabelas. 
 

B+ 

Leandro Marques Benasse 
Mateus Baeta Diogenes 
Pedro Zanazi Prandi 

Trabalho atende minimamente os pontos solicitados, mas falta estrutura (introdução, sumário, conclusão...). O reajuste de 
preços analisado para a AGR foi da taxa de fiscalização, não do contrato de concessão.  C 

Alexandre Serra Marques Pereira 
Camila de Oliveira Santos  
Gustavo Siqueira  
Luis Tadeu Ka Jin Mo 

Muito bom trabalho, bem estruturado e analítico, faltou apenas um sumário. Boa comparação entre as agências de 
recursos hídricos.  
Faltou indicar algumas referências analíticas (por exemplo, o texto cita a teoria geral da administração). Faltou também 
uma revisão para excluir frases como “Preciso acertar a bibliografia”! 

A 

Vinicius de Oliveira Quadrado Passa pelos pontos solicitados. Contudo não se aprofunda em pesquisa empírica sobre o funcionamento das agências 
estudadas, ficando na citação da legislação. Falta conclusão e análise dos dados levantados. Usar as referências 
bibliográficas de acordo com os padrões ABNT. 

C 

 
Para mais informações sobre referência e formatação de trabalhos: 
http://portal.biblioteca.ufabc.edu.br/images/Publicacoes/Guia_ABNT_VANCOUVER_IEEE_2015.pdf 

http://portal.biblioteca.ufabc.edu.br/images/Publicacoes/Guia_ABNT_VANCOUVER_IEEE_2015.pdf

