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O Projeto Conexão Local é uma iniciativa da FGV-EAESP - GVpesquisa, que leva
estudantes de graduação a ambientes socioeconômicos e culturais distintos de seus
ambientes usuais.
A finalidade é sistematizar o conhecimento sobre práticas diferenciadas e inovadoras
de gestão local.
O Projeto consiste na realização de atividades práticas de preparação, imersão e
divulgação da pesquisa por meio de um relatório.
A preparação ocorrerá no cumprimento regular da disciplina eletiva no Curso de
Graduação denominada “Preparação para Imersão no Campo”, voltada para a
prática, oferecida no 2º módulo do primeiro semestre de 2017, valendo 01 (hum)
crédito;
A imersão no campo será realizada no mês de julho de 2017, em local a ser definido
de acordo com experiências oferecidas por Centros de Estudos e Linhas de Pesquisa
da FGV-EAESP;
A redação do relatório ocorrerá no cumprimento regular da disciplina eletiva prática
do Curso de Graduação denominada “Oficina de Análise de Dados e Redação”,
oferecida no 1º módulo do segundo semestre de 2017, valendo 01 (hum) crédito;
As atividades do Projeto Conexão Local serão validadas como Atividades
Complementares;
A inscrição para o processo completo (preparação, imersão e redação) e para as duas
disciplinas de apoio é realizada por meio do GVpesquisa que informará à Secretaria
de Graduação quais foram os alunos selecionados. Não é necessário realizar
inscrição na Secretaria de Graduação.

Objetivos




Ampliar a visão dos estudantes sobre o campo da Administração;
Propiciar aos participantes uma experiência estruturada de pesquisa; e
Fomentar a pesquisa de iniciação científica e pós-graduação da FGV-EAESP.
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Requisitos e Compromissos do aluno






Estar regularmente matriculado, em março de 2017, em um dos cursos de
graduação oferecidos pela FGV-EAESP (AE ou AP), a partir do 2º semestre;
Cursar regularmente as duas disciplinas associadas ao projeto: preparação para
imersão no campo e oficina de análise de dados e redação de um relatório;
Realizar as atividades de campo de acordo com o plano de trabalho aprovado;
Fazer a entrega do relatório de pesquisa dentro do prazo estabelecido; e
Participar no Dia da Pesquisa apresentando os resultados do projeto.

Perfil





Interesse em desenvolver a capacidade de investigação, envolvendo: preparação,
imersão no campo e redação de um relatório em formato científico;
Capacidade de planejamento e organização;
Iniciativa e autonomia; e
Capacidade de adaptação a novos ambientes.

Inscrições



Os estudantes interessados em participar do Projeto Conexão Local deverão realizar a
inscrição por meio do Portal GVpesquisa: http://gvpesquisa.fgv.br/ficha-de-inscricaoprojeto-conexao-local
Anexar carta de motivação mencionando áreas de interesse, currículo e histórico
escolar.

Número de vagas


20 (vinte) vagas

Custeio


O GVpesquisa custeará as despesas de transporte, estadia e diárias relacionadas ao
trabalho, considerando as especificidades de cada projeto e os recursos disponíveis.
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Cronograma de atividades para o ciclo 2017
Data ou período

Atividade

Até 16/03/2017

Inscrições.

Durante o mês de março

Processo seletivo.

Até 10/04/2016
A definir

Divulgação da lista de estudantes aprovados.
Realização da disciplina “Preparação para Imersão no
Campo” do Curso de Graduação . Divulgação das
experiências a serem visitadas e designação dos
supervisores.
Realização das atividades de campo.

Durante o mês de julho
A definir
Em 30/09/2017

Realização da disciplina “Oficina de Análise de Dados e
Redação” do Curso de Graduação.
Prazo de entrega do relatório de pesquisa.

Em novembro de 2016

Apresentação de trabalhos no Dia da Pesquisa.

Informações adicionais




GVpesquisa – 11º andar do prédio da FGV-EAESP
Horário de atendimento: 13h00 – 21h00
E-mail: isolete.rogeski@fgv.br

