EDITAL

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC)
Ciclo 2021-2022
O FGV EAESP Pesquisa comunica a abertura do processo de seleção para o Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC 2021-2022
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 2021, 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 ou em
outras instituições.
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.
Ter conta corrente individual no Banco do Brasil (para bolsas CNPq)
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 Local, 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




Analisar e elaborar pareceres sobre os projetos de pesquisa, os relatórios parciais e os
relatórios finais; e
Fornecer apoio ad hoc a questões específicas relacionadas aos projetos e ao Programa.
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
Em 15/02/2021
Entre 01/03 e 30/06/2021
Até 10/08/2021




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.
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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 31/08/2022



Entre 01/09/2022 e 30/09/2022



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

De 01/10/2022 até 15/10/2022



Revisão para publicação no site FGV Pesquisa (se necessário).

Em novembro de 2022



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

Em 01/09/2021
2º semestre de 2021
Até 28/02/2022
1º semestre de 2022

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
Horário de atendimento: de segunda a quinta-feira, 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
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

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 os docentes que desenvolvam pesquisas em temas de seu interesse.

Departamento

Administração
Geral (ADM)

Professor(a)

Área

Amon Narciso de Barros

AE

Anderson de Souza
Sant'Anna

AE

Denise Poiani Delboni

AE

Filipe Augusto Silveira
De Souza

AE

Marcus Alexandre
Yshikawa Salusse

AE

Maria Fernanda Rios
Cavalcanti

AE

Marina Amado Bahia
Gama

AE

Rafael Alcadipani

AE, AP

Roseli Morena Porto

AE

Temas
História e memória das organizações; responsabilidade
social corporativa; empresa, empresariado e política;
empresas e think tanks
Liderança, Desenvolvimento de Liderança, Liderança
Empreendedora, Empreendedorismo, Revolução 4.0, Saúde
Mental & Trabalho
Gestão de pessoas em pequenas e médias empresas
Carreiras e desigualdade; diversidade nas organizações;
flexibilização e precarização das relações de trabalho; os
sentidos do trabalho na atualidade; processos de subjetivação
nas organizações
Empreendedorismo, Empreendedorismo e diversidade,
Investimentos de risco (Private Equity), Investimentos em
Unicórnios, Empreendedorismo e Inovação Tecnológica,
Educação Empreendedora; Empreendedorismo na América
Latina
Gestão de Pessoas, Empreendedorismo Social, Filosofia
aplicada à Administração.
Grupos empresariais brasileiros; governança corporativa;
conexões políticas em estratégia empresarial
Organizações policiais; segurança pública; Tecnologia
digital e seu impacto nas empresas e Mídias sociais e o
impacto em empresas e trabalhadores.
Estratégia e Marketing no setor de Moda e mercado de
Luxo, Comunicação Corporativa (identidade, imagem,
reputação, comunicação interna, propaganda corporativa
etc), Cultura Organizacional.
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Departamento

Finanças
(CFC)

Professor(a)

Área

Temas

Alan De Genaro

AE

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

Bianca Quirantes
Checon

AE

Contabilidade financeira; Julgamento, decisão e escolha em
investimento; Finanças comportamentais

Fabio Gallo Garcia

AE

Assimetria Informacional, Mercado de Capitais, Finanças
Comportamentais, Finanças Internacionais, Finanças
Pessoais, Governança, Valuation, Controles e Custos

Ricardo Ratner
Rochman

AE

Finanças Corporativas, Investimentos, Criptomoedas,
Ciência de Dados aplicada às Finanças

Richard Saito

AE

Corporate Finance

Wesley Mendes da Silva

AE

Crowdfunding; comportamento do consumidor de seguros

William Eid Junior

AE

ESG, Investimentos, Investimentos no Exterior, Finanças
Comportamentais, Fintechs, Finanças na Nova Economia
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Departamento

Fundamentos
Sociais e
Jurídicos (FSJ)

Professor(a)

Área

Jorge Cavalcanti
Boucinhas Filho

AE, AP

Temas
Relações de trabalho; futuro do trabalho; tecnologia e
trabalho; trabalho em plataformas digitais; assédio moral e
assédio sexual; psicoterrorismo no trabalho

Maísa Cristina Dante
Fagundes

AE, AP

Direito Empresarial (consumidor, direito industrial (marcas e
patentes), estabelecimento empresarial, direito
concorrencial); Direito Civil (responsabilidade civil, direitos
da personalidade etc.); Direito Administrativo (AP,
organização da AP, funções públicas, mecanismos de
controle da AP; Direito de Pessoal, precatórios, contratos
públicos e execução dos contratos públicos); Direito
Constitucional (organização do Estado, Poderes e funções,
direitos fundamentais, repartição de competências e
federalismo, ordem econômica e ordem social); Ética
(correntes/escolas, dilemas e problemas práticos)

Marcelo Galletti Ferretti

AE

Psicologia do trabalho, psicologia geral, psicanálise e ética

Paulo Marzionna

AE

Vitor Orquiza de
Carvalho

AE

Relações Trabalhistas; Gestão de Conflitos no Ambiente de
Trabalho; Assédio Moral e Assédio Sexual; Direito do
Trabalho; Ética Empresarial
Saúde mental e trabalho; Psicologia; Reconhecimento;
Identidade; Ética nas organizações
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Departamento

Professor(a)
Benjamim Rosenthal

Marketing
(MKT)

Área
AE

Temas
Aspectos Morais no Consumo e nos Negócios

Carla Campana

AP

Inovação em educação: modelos inovadores em ensinoaprendizagem e em gestão educacional; desenho de
experiências educacionais inovadoras. Ensino e
aprendizagem em administração de empresas e pública;
Educação para desenvolvimento de competências sociais e
emocionais, transferable skills e formação inicial de
lideranças. Dinâmica dos grupos: formação,
desenvolvimento e performance

Delane Botelho

AE

Psicologia do Consumidor

Lilian Soares Pereira
Carvalho
Lucia Barros

Luis Henrique Pereira

Viviane Moura Rocha
Ferreira

AE

AE

AE

AE

Transformação Digital no Turismo, Engajamento Digital do
Consumidor
Dimensões culturais no comportamento do consumidor,
preconceito e identidade social no varejo e em instituições
financeiras, comportamento do consumidor de pequenas
empresas em tempos de COVID
Comportamento do consumidor, empreendedorismo e
Marketing Internacional
Gestão de varejo (e-commerce, comunicação em pontos de
venda, omnichannel), Marketing Mix (Elaboração de Plano
de Marketing) , Análise para decisões em Marketing
(Mensuração do retorno de campanhas de Marketing, on e
off-line)
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Departamento

Professor(a)

Área

Temas

Alberto Luiz Albertin

AE

Transformação Digital, Uso de Tecnologia de Informação,
Inovação Digital

Claudio Luis Carvalho
Larieira

AE, AP

Big Data Analytics, Data Science, Geomarketing, Marketing
Geográfico; Data Mining, Business Intelligence; Estatística
Espacial, Geoestatística, Spatial Data Mining; Pesquisas de
Mercado, Satisfação de Clientes, Estratégias de Marketing;
Microcrédito, Mercado de Baixa Renda, Crédito para a
Baixa Renda; Marketing Aplicado ao Setor de Distribuição
de Energia Elétrica e às Utilities

AE

DevOps; gestão estratégica de TI, cloud computing,
automação, desenvolvimento de software

Gustavo Corrêa
Mirapalheta

AE

Aplicações de Inteligência Artificial, Machine Learning e
Deep Learning. Mineração de Texto. Processamento Natural
de Linguagem. Computação Quântica

Jaci Corrêa Leite

AE

Negociação, inovação tecnológica, empreendedorismo

Eduardo de Rezende
Francisco

Ciência de
Dados
(TDS)

AE

Gestão de Projetos: métodos tradicionais, métodos ágeis,
agilidade organizacional, ágil escalado e times ágeis
Transformação Digital: adoção de tecnologias digitais,
impactos e tendências nos negócios, estratégias de
transformação

Gabriel Silva Cogo

João Luiz Becker

AP

Paulo Hubert

AP

Victor Eduardo da
Motta

AP

Sistemas de apoio à decisão; Métodos quantitativos
aplicados; Pesquisa operacional; Business analytics; Data
Science; Modelagem de sistemas complexos; Impacto da
tecnologia da informação; Aplicações à segurança pública
análise de risco; modelagem e aprendizagem de máquina;
métodos quantitativos; modelos preditivos em séries
temporais; teoria da decisão
Violência contra a mulher, educação, desigualdade de renda,
economia do gênero e da família, microfinanças e inclusão
financeira
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Departamento

Planejamento e
Análise
Econômica
(PAE)

Professor(a)

Área

Temas

Arthur Barrionuevo
Filho

AE

Regulação de Infraestrutura, Antitruste, Concorrência,
Plataformas Digitais

Gesner Oliveira

AE

Regulação Econômica; Defesa da Concorrência;
Economia e Comércio Internacional; Economia do Meio
Ambiente; Economia do Saneamento; Análise de
Conjuntura

Jolanda Eline Ygosse
Battisti

AE, AP

Economia de Saúde; Políticas Públicas de Saúde

Marcos Fernandes
Gonçalves Da Silva

AE, AP

Ética e políticas públicas, aspectos éticos relacionados ao
novo ciclo de inovações tecnológicas (desigualdade,
desemprego estrutural, renda mínima), economia da
cultura e criativa, desigualdades em geral (gênero, "raça",
social)

Ricardo Meirelles De
Faria

AE

Política monetária, fiscal; indicadores financeiros,
macroeconomia, taxas de câmbio, juros.

Rudi Rocha

AP

Economia da saúde, saúde pública e avaliação de impacto.

AE

Modelos de Volatilidade, Taxa Ótima de Hedge, Modelos
Econométricos Para Previsão de Variáveis
Macroeconômicas e Financeiras, Value At Risk,
Modelagem em Finanças, Derivativos

Wagner Oliveira
Monteiro
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Departamento

Gestão Pública
(GEP)

Professor(a)

Área

Alexandre Abdal
Cunha

AP

Andre Cavaller Guzzi

AP

Cláudio Gonçalves
Couto

AP

Clovis Bueno de
Azevedo

AP

Eduardo José Grin

AP

Francisco Fonseca

AP

Fernando Burgos
Pimentel dos Santos

AP

Fernando Luiz Abrucio

AP

Gustavo Andrey de A.
L. Fernandes
Lara Elena Ramos
Simielli

AP
AE, AP

Márcio José de Macedo

AP

Mário Aquino Alves

AP

Maria Rita Garcia
Loureiro Durand
Renato Sérgio de Lima

AP
AP

Temas
Globalização e desglobalização; Regressão democrática;
Estado e Desenvolvimento: políticas industrial,
macroeconômica, de inovação e de competitividade;
Inserção internacional da economia Brasileira;
Desenvolvimento regional, urbano e/ou local; Cidades e
políticas públicas; Educação e políticas afirmativas
Organismos Internacionais para o desenvolvimento,
reconstrução do Estado e intervenções humanitárias,
políticas sociais e transferência de renda em perspectiva
internacional e comparada, e a questão dos refugiados
Constitucionalismo, federalismo e relações
intergovernamentais; política nas organizações
Reforma da Administração Pública (do Aparelho do
Estado), Gestão de Pessoas no Setor Público, Terceiro
Setor, Participação e Democracia, Gestão de RH
Governos locais, gestão e planejamento municipal,
capacidades estatais, descentralização, federalismo,
relações intergovernamentais, consórcios, políticas
públicas, desenvolvimento local, ODS e sustentabilidade
Políticas públicas; sistema de justiça; democracia e
sociedade; movimentos sociais
Políticas sociais em geral; políticas de enfrentamento à
pobreza e às desigualdades; mulheres em situação de
vulnerabilidade
Políticas públicas e questões de gestão relacionadas à
educação
Accountability, Finanças Públicas, Educação, Saúde
Política Pública Educacional, Terceiro Setor,
Planejamento no Setor Público
Diversidade; cultura; relações raciais; juventude; gênero;
sexualidade; políticas públicas
Sociedade civil (movimentos sociais, terceiro setor,
ONGs); responsabilidade social corporativa; métodos
qualitativos de pesquisa
Elites burocráticas na área econômica e no sistema de
justiça
Segurança Pública; transparência
Planejamento estratégico, administração municipal, teoria
de stakeholders, finanças municipais

Ricardo Corrêa Gomes

AP

Tiago Corbisier
Matheus

AP

Juventude e adolescência; práticas democráticas

Zilma Borges

AP

Agricultura urbana e Segurança Alimentar; Ação coletiva
e movimentos sociais
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Departamento

Logística e
Supply Chain
(POI)

Professor(a)

Área

André Pereira de
Carvalho

AE,AP

Júlio César Bastos de
Figueiredo

AE

Luciana Hashiba

AE

Susana Carla Farias
Pereira

AE

Temas
Políticas Ambientais; desenvolvimento sustentável,
sustentabilidade e estratégia; sustentabilidade e cadeias
de valor; sustentabilidade e inovação
Game addiction and its consequences; diffusion of
Innovations and new products; quantum Computing and
its impacts on business; business simulations in education
Inovação aberta; interação grandes empresas startups;
empreendedorismo; financiamento para inovação
Economia Circular; sustentabilidade; inovação, supply
chain management
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