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Conceito



O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) tem como finalidade
estimular e desenvolver a vocação para a pesquisa científica em estudantes dos cursos de
graduação da FGV/EAESP.
Isso se dá por meio da realização de pesquisa de iniciação científica, orientada por
docente pesquisador ao longo do período de um ano, e viabilizada por bolsas de pesquisa
oferecidas pelo CNPq e pela FGV.

Objetivos






Propiciar uma experiência estruturada de pesquisa;
Desenvolver habilidades de investigação científica;
Desenvolver a habilidade de aprofundar estudos em um tema específico;
Proporcionar o envolvimento com professores pesquisadores da pós-graduação da
FGV/EAESP; e
Fomentar a pesquisa científica na FGV/EAESP.

Requisitos e compromissos dos alunos









Estar matriculado, em maio de 2017, entre o 2º e o 6º semestres de um dos cursos de
graduação oferecidos pela FGV/EAESP (AE ou AP);
Não ter vínculo empregatício;
Não estar vinculado à outra modalidade de incentivo à pesquisa na FGV/EAESP;
Cumprir uma carga de trabalho de 10 horas semanais;
Cumprir a programação de reuniões com o orientador;
Participar das reuniões promovidas pelo PIP (Programa de Iniciação à Pesquisa);
Cumprir os prazos de entrega do relatório parcial e do relatório final; e
Participar da programação do Dia da Pesquisa.

Caso os requisitos e compromissos estabelecidos acima não sejam cumpridos, devolver ao
CNPq ou FGV, em valores atualizados, a(s) mensalidade(s) recebida(s) indevidamente.
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Perfil





Interesse em desenvolver a capacidade de investigação científica, envolvendo:
planejamento, coleta e análise de dados, e redação de um relatório de pesquisa;
Capacidade de planejamento e organização; e
Iniciativa e autonomia.
É desejável a participação anterior em atividade de formação em pesquisa, tais como o
Projeto Residência em Pesquisa, o Projeto Conexão Local ou outras atividades
relacionadas.

Requisitos e compromissos dos professores





Elaborar o projeto (um projeto de pesquisa do PIBIC é construído, em geral, a partir de
dois caminhos: o professor orientador já desenvolve um projeto maior, no qual o
estudante assume uma parte do trabalho e esta parte será o seu projeto PIBIC; ou o
professor orientador e o estudante desenvolvem, de acordo com as áreas de competência
e interesse comuns, um projeto específico para o PIBIC).
O projeto deve conter: (1) título ou tema do projeto, (2) identificação do aluno e do
orientador, (3) campo de estudo, (4) pergunta de pesquisa e/ou hipóteses; (5) objetivo
geral (propósito) e objetivos específicos, (6) escopo resumido, (7) referencial teórico, (8)
metodologia e cronograma de atividades, (9) contribuição pretendida ou resultados
esperados, e (10) referências bibliográficas.
Mesmo que dois ou mais estudantes encaminhem projetos de pesquisa que se
complementem, ou que estejam inseridos em um mesmo projeto mais amplo do
professor orientador, os projetos devem ter títulos, objetivos, planos de trabalho e
relatórios (parciais e finais) separados;
Disponibilizar horários para encontros periódicos com o orientando; e
Não estar em situação de inadimplência com o GVpesquisa.

Número de vagas


O PIBIC (CNPq e FGV) oferece 30 (trinta) vagas.

Remuneração


A remuneração será de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais por 12 meses,
considerando-se uma dedicação de 10 horas semanais.

Av 9 de Julho 2029-11º andar do prédio da
FGV/EAESP- 01313-902 São Paulo SP Brasil
Tel 55-11/3799 7842/7719 Fax 55-11/3799 7718
e-mail: gvpesquisa@fgv.br

GVpesquisa

Processo de inscrição
O critério para a avaliação das solicitações de bolsas PIBIC seguirá a resolução 12 do
GVpesquisa.


Uma vez que o professor orientador, o aluno e o projeto estejam definidos, o aluno
deverá oficializar sua inscrição no Portal GVpesquisa: http://gvpesquisa.fgv.br/ficha-deinscricao-programa-institucional-de-bolsas-de-iniciacao-cientifica-pibic ;



Para validar a sua inscrição, o aluno deverá anexar (1) carta de motivação, (2) currículo,
(3) histórico escolar, (4) projeto de pesquisa (incluindo o plano de trabalho do aluno) e
(5) consentimento do professor para a realização da orientação.

Cronograma de inscrição
Entre 01/02 a 29/02/2017



Entre 01/03 e 31/05/2017



Até (no máximo) 30/07/2017



Lançamento do Edital e divulgação do PIBIC pelo
GVpesquisa.
Inscrições, no Portal GVpesquisa, realizada pelos
alunos.
Divulgação do resultado do processo de seleção
dos projetos.

Cronograma de atividades
Em 01/08/2017



Início dos trabalhos de pesquisa.

Até 31/01/2018



Entrega do relatório parcial.

Até 31/07/2018



Entrega de relatório final de pesquisa e resumo no
formato solicitado pelo CNPq.

Entre 01/08/2018 e 31/08/2018



Até 30/09/2018



Avaliação do relatório final e recomendações de
melhorias.
Entrega da versão final do relatório de pesquisa.

Em novembro de 2018



Apresentação e/ou discussão dos trabalhos no Dia
da Pesquisa.

Informações adicionais




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