EDITAL

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC)
Ciclo 2020-2021
O FGV EAESP Pesquisa comunica a abertura do processo de seleção para o Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC 2020-2021.
O PIBIC é uma das três iniciativas do Programa de Iniciação à Pesquisa – PIP.
Ele tem como finalidade estimular e desenvolver a vocação para a pesquisa científica em
estudantes dos cursos de graduação da FGV EAESP.

Condições gerais



Durante o programa, que tem duração de um ano, é realizada uma pesquisa de iniciação
científica, orientada por um professor pesquisador.
O programa é viabilizado por meio de bolsas de pesquisa oferecidas pelo CNPq e pela
FGV.

Objetivos







Proporcionar uma experiência de iniciação científica.
Fomentar o interesse pela carreira acadêmica.
Desenvolver habilidades de investigação científica.
Propiciar aos participantes uma experiência estruturada de pesquisa.
Desenvolver a habilidade de aprofundar estudos em um tema específico.
Proporcionar o envolvimento com docentes pesquisadores da FGV EAESP.

Perfil do aluno





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.
Iniciativa e autonomia.
Observação: 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.
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Requisitos e compromissos do aluno













Estar matriculado, em maio de 2020, entre o 2º e o 6º semestres de um curso de graduação
da FGV EAESP (AE ou AP).
Ter bom desempenho acadêmico.
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).
Ter currículo na plataforma Lattes CNPq, atualizado no mês de concessão da bolsa.
Entregar os relatórios parcial e final, seguindo modelos previamente fornecidos pelo FGV
EAESP Pesquisa e cumprindo os respectivos prazos de entrega.
Participar no Dia da Pesquisa, apresentando os resultados do projeto.
Fazer referência à condição de bolsista da FGV/CNPq em trabalhos apresentados e
publicações.
Observação: caso os requisitos e compromissos estabelecidos acima não sejam
cumpridos, o aluno deverá devolver, ao CNPq ou à FGV, em valores atualizados, a(s)
mensalidade(s) recebida(s).

Requisitos e compromissos do docente orientador









Estar inserido em grupo de pesquisa no diretório do CNPq.
Possuir identificador ORCiD (https://orcid.org/).
Escolher e indicar aluno com perfil e desempenho acadêmico compatíveis com as
atividades previstas.
Incluir nome do bolsista em publicações e trabalhos apresentados em congressos, cujos
resultados tiveram sua participação efetiva.
Disponibilizar horários para encontros periódicos com o bolsista.
Acompanhar a elaboração e entrega, nos prazos estipulados, dos relatórios parcial e final.
Solicitar substituição ou cancelamento da bolsa em casos de não realização das
atividades planejadas.
Observação: os docentes orientadores de AP acompanharão o desempenho dos
alunos, podendo recomendar alunos para participação no Projeto Conexão Pós, o qual
visa fomentar carreiras acadêmicas e permite a alunos de graduação participar de
cursos e atividades de pós-graduação.
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Compromissos dos membros da comissão assessora do PIBIC



Apoiar a seleção de projetos.
Avaliar os relatórios parcial e final, respeitando os prazos definidos.



Observação: caso o membro da comissão esteja impedido de realizar uma tarefa, deverá
comunicar esta condição até cinco dias após o recebimento da solicitação.

Preparação do projeto








Um projeto de pesquisa do PIBIC pode ser desenvolvido a partir de dois caminhos:
(1) o professor orientador tem projeto mais amplo, no qual o estudante assume uma parte
do trabalho; ou (2) o professor orientador e o estudante desenvolvem, de acordo com as
áreas de competência e interesse comuns, um projeto específico.
O projeto deve conter: (1) título ou tema do projeto; (2) identificação do aluno e do
orientador; (3) campo de estudo; (4) objetivo geral e objetivos específicos; (5) referencial
teórico; (6) métodos; (7) cronograma de atividades; (8) contribuição pretendida e/ou
resultados esperados; e (9) referências bibliográficas.
o Recomenda-se que os projetos não ultrapassem 2.000 palavras, de forma a garantir
objetividade e concisão.
Os projetos deverão ser coerentes com a linha de pesquisa credenciada (CNPq) do docente
orientador.
Os projetos poderão ser: (1) individuais, com um bolsista e duração de 12 meses; ou (2)
coletivos, com até três bolsistas por ano, e duração de até 36 meses.
Observação: projetos coletivos deverão atender os mesmos requisitos quanto a entrega de
relatórios parciais e finais. As entregas deverão ser individualizadas, por bolsista, não
podendo haver redundâncias entre os conteúdos. Preserva-se, dessa forma, o caráter
individual do PIBIC, porém possibilitando que as contribuições individuais se
complementem, gerando conhecimento com potencial para futura publicação científica e
impacto social.

Priorização de projetos


Considerando que a FGV EAESP é signatária do PRME – Principles for Responsible
Management Education, serão priorizados projetos com temas relacionados às metas de
desenvolvimento sustentável da ONU: erradicação da pobreza; fim da fome; saúde e bem
estar para as pessoas; educação de qualidade; igualdade de gênero; saneamento e água
limpa; energia limpa e acessível; crescimento econômico e trabalho decente; indústria,
inovação e infraestrutura; redução das desigualdades; comunidades e cidades sustentáveis;
consumo e produção responsáveis; ação climática; vida subaquática; vida na terra; e paz,
justiça e instituições fortes.
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Número de vagas


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

Processo de inscrição



Uma vez que o docente orientador, o aluno e o projeto estejam definidos, o aluno deverá
oficializar sua inscrição no Portal FGV EAESP Pesquisa:
https://pesquisa-eaesp.fgv.br/programa-institucional-de-bolsas-de-iniciacao-cientifica-pibic

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

Cronograma de inscrição
Entre 17/02 a 09/03/2020
Entre 09/03 e 07/06/2020
Até 30/07/2020




Lançamento do Edital e divulgação do PIBIC pelo FGV EAESP
Pesquisa.
Inscrições, no Portal FGV EAESP Pesquisa, realizada pelos
alunos.



Divulgação do resultado do processo de seleção dos projetos.

Processo de seleção





O processo de seleção será realizado pelo FGV EAESP Pesquisa, com apoio da
Comissão Assessora do PIBIC.
Serão utilizados como critérios para classificação dos bolsistas:
o Alinhamento com o foco de pesquisa do professor orientador;
o Qualidade do projeto; e
o Desempenho acadêmico do aluno.
Observação: os projetos coletivos com duração de mais de um ano, serão
automaticamente prolongados, anualmente, mediante aprovação do(s) relatório(s)
final(is) de cada ano. Entretanto, deverão ser reapresentados, quando houver novos
bolsistas a serem avaliados.

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO
DE EMPRESS DE SÃO PAULO

Av. 9 de Julho, 2029
01313-902 - São Paulo - SP – Brasil
(55 11) 3799-7842 / 3799-7719
fgv.br/eaesp

Remuneração




A remuneração dos alunos será de R$ 600,00 mensais, por 12 meses, considerando-se
uma dedicação média aproximada de 10 horas semanais.
Em caso de substituição de bolsista, não haverá pagamento retroativo de bolsas.
A documentação para implementação da bolsa é a seguinte: (1) cópia do RG e CPF;
(2) declaração atualizada de matrícula; (3) cadastro no currículo Lattes; e (4)
formulário de inscrição preenchido e assinado pelo docente orientador.

Cronograma de atividades


Início dos trabalhos de pesquisa.



Oficina de Projeto de Pesquisa e Redação Científica – parte 1



Entrega do relatório parcial.



Oficina de Projeto de Pesquisa e Redação Científica – parte 2

Até 30/07/2021



Entre 02/08/2021 e 31/08/2021



Entrega de relatório final e de resumo no formato solicitado
pelo CNPq.
Avaliação do relatório final e recomendações de melhorias.

Em novembro de 2021



Em 03/08/2020
2º semestre de 2020
Até 29/01/2021
1º semestre de 2021

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

Cancelamento, suspensão e substituição de aluno
 O bolsista que não apresentar relatório parcial no prazo estabelecido terá sua bolsa suspensa
até a entrega e aprovação do mesmo.
 O pedido de cancelamento de bolsa deverá ser informado pelo docente orientador por email para o FGV EAESP Pesquisa
 Será permitida apenas uma substituição de bolsista por projeto, durante os seis primeiros
meses de vigência da bolsa.
 Caso a substituição não seja possível, o projeto será cancelado e a bolsa redirecionada.
 Quando houver cancelamento de projeto com bolsa CNPq, a bolsa será redirecionada para
o próximo projeto classificado, que esteja ativo e sendo desenvolvido com bolsa FGV.

Informações adicionais






FGV EAESP Pesquisa – 11º andar do prédio da Avenida Nove de Julho, 2029.
Horário de atendimento: de 2ª à 4ª - feira das 14:00-18:00
Contato: Juliana dos Anjos Martins
E-mail: juliana.anjos@fgv.br
Normas específicas para bolsas do PIBIC /CNPq - RN 017-2006 (anexo III)
http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100352
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Anexo: Pesquisadores e Temas de Interesse


Observação: este quadro indica algumas alternativas de docentes orientadores e
respectivos temas, porém não esgota as possibilidades. Alunos interessados no PIBIC
podem procurar diretamente docentes que desenvolvam pesquisas em temas de seu
interesse.
Depto

Professor(a)
Ana Maria Malik

Administração
Geral

Cyntia Vilasboas
Calixto

Internacionalização de empresas; modelo de negócios; estratégia
política de empresas multinacionais

Denise Poiani
Delboni

Gestão de pessoas em pequenas e médias empresas; compliance
trabalhista; ética; assédio moral e sexual nas empresas

Isabela Curado

Gestão de áreas protegidas; redes de mulheres; novas formas de
ensino e aprendizagem em administração

Jorge Manoel
Teixeira Carneiro

Estratégias focadas na base da pirâmide; execução estratégica;
internacionalização de empresas

Marina Amado
Bahia Gama

Grupos empresariais brasileiros; governança corporativa;
conexões políticas em estratégia empresarial

Rafael Alcadipani

Relação entre polícia e sociedade; segurança pública

Roseli Morena
Porto

Cultura organizacional; simbolismo organizacional

Marcus Salusse

Empreendedorismo e empreendedorismo de gênero; negócios
digitais

Alan De Genaro

Apreçamento de ativos alternativos; Novos Produtos (peer2peer
lending equity-crowdfunding, token based assets).

Finanças

Marketing

Temas
Gestão da saúde; gestão hospitalar; redes; eficiência e risco do
paciente

Wesley Mendes da
Silva
Benjamim
Rosenthal

Crowdfunding; comportamento do consumidor de seguros
Produtos antienvelhecimento; influenciadores digitais
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Anexo: Pesquisadores e Temas de Interesse (cont.)
Depto

Ciência
de Dados

Operações
e
Logística

Professor(a)
Alberto Luiz
Albertin

Temas
Transformação digital; negócios digitais; internet das coisas;
computação cognitiva; inteligência artificial; data science

André Samartini

big data; processamento natural de linguagem; detecção de fake news

Cláudio Luís
Carvalho Larieira
Eduardo Henrique
Diniz
Otavio Próspero
Sanchez
Victor Eduardo da
Motta
Susana Carla
Farias Pereira
Priscila Laczynski
Alexandre Abdal
Cunha
Cláudio
Gonçalves Couto
Eduardo José Grin

Gestão
Pública

Francisco Fonseca

Tecnologia da informação; transformação digital
Blockchain; criptomoedas; fintechs
Segurança de dados e informações; privacidade
Economia do desenvolvimento; micro finanças; teoria dos jogos e
economia experimental
Riscos em cadeias de suprimentos; impacto das mudanças climáticas
nas cadeias dos alimentos
Infraestrutura logística de e-commerce; gestão de riscos em cadeias de
suprimentos
Desenvolvimento econômico e social; desenvolvimento urbano, cultura
e mobilidade
Constitucionalismo, federalismo e relações intergovernamentais;
política nas organizações
Governos locais; políticas públicas; federalismo, descentralização e
relações intergovernamentais
Políticas públicas; sistema de justiça; democracia e sociedade;
movimentos sociais

Lara Elena Ramos
Simielli
Mário Aquino
Alves
Tiago Corbisier
Matheus

Sociedade civil (movimentos sociais, terceiro setor, ONGs);
responsabilidade social corporativa; métodos qualitativos de pesquisa

Zilma Borges

Ação coletiva e mobilização social; agricultura urbana, familiar e
agroecologia; inovação social e negócios sociais

Planejamento no setor público; políticas educacionais

Juventude e adolescência; práticas democráticas
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