EDITAL

Projeto Residência em Pesquisa e Projeto Residência em Pesquisa
Modalidade Estágio para Alunos de Graduação
2º Semestre de 2020
O FGV EAESP Pesquisa comunica a abertura do processo de seleção para o Projeto Residência
em Pesquisa 2020 e o Projeto Residência em Pesquisa Modalidade Estágio 2020.
O Projeto Residência em Pesquisa é uma das três iniciativas do Programa de Iniciação à Pesquisa
– PIP, que possibilita a inserção de estudantes de graduação em projetos de pesquisa ao longo de
um período de quatro meses, renovável.
Esse projeto representa um primeiro passo para os estudantes interessados em participar do
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC e do Projeto Conexão Local.
No segundo semestre de 2020, a participação no Projeto Residência em Pesquisa poderá, se for
de interesse do aluno, ser reconhecida como estágio, junto ao Centro de Carreiras da FGV EAESP.
Para alunos do Curso de Graduação em Administração de Empresas (CGAE) estão sendo
implementadas alterações nas normas do curso para permitir este reconhecimento. Espera-se que
tais alterações sejam confirmadas até o início do estágio.

Condições gerais


As atividades são realizadas junto aos Centros de Estudos da FGV EAESP.

Objetivos
 Fomentar a iniciação científica.
 Ampliar a visão dos participantes sobre o campo da Administração.
 Propiciar aos participantes uma experiência estruturada de pesquisa.

Perfil do aluno




Interesse em desenvolver a capacidade de investigação científica.
Capacidade de planejamento e organização.
Iniciativa e autonomia.

Requisitos e compromissos do aluno








Estar regularmente matriculado no curso de graduação em Administração de Empresas
ou Administração Pública, a partir do 2º semestre.
o Obs.: para o Programa Residência em Pesquisa Modalidade Estágio o aluno
deve estar matriculado a partir do 6º semestre.
Não ter vínculo empregatício.
Não estar vinculado à outra modalidade de incentivo à pesquisa na FGV EAESP.
Cumprir uma carga remota ou presencial de trabalho de 10 horas semanais.
Cumprir o plano de trabalho determinado pelo coordenador do Centro de Estudos ao qual
o aluno estiver vinculado.
Ao final do período (quatro meses), preparar um relatório das atividades desenvolvidas
e prover feedback relacionado à experiência ao FGV EAESP Pesquisa.
o Para o Programa Residência em Pesquisa Modalidade Estágio, o aluno deverá
atender os requisitos do Centro de Carreiras, da FGV EAESP (Anexo 2).

Processo seletivo






As vagas disponíveis estão listadas no anexo 1.
Os estudantes interessados em participar do Projeto Residência em Pesquisa e do Projeto
Residência em Pesquisa Modalidade Estágio deverão verificar a disponibilidade de
vagas e enviar uma carta de motivação mencionando áreas de interesse, diretamente ao
Cento de Estudos de preferência.
Os Centros de Estudos selecionarão e indicarão ao FGV EAESP Pesquisa os candidatos
escolhidos.
Após essa indicação, os alunos selecionados receberão do FGV EAESP Pesquisa o link
para enviar a documentação necessária e orientações para os próximos passos.
o Obs. É importante preencher o formulário de inscrição com antecedência e
providenciar a documentação necessária para que não ocorram problemas no
processo de pagamento.

Número de vagas


O Projeto Residência em Pesquisa oferecerá um total de 50 vagas no 2º semestre de 2020,
sem distinção de vagas entre as duas modalidades.

Remuneração





O valor da remuneração é de R$ 400,00 reais por mês;
Os pagamentos serão programados para os meses de agosto a novembro de 2020;
O crédito do valor ocorrerá no mês subsequente a cada mês trabalhado, considerando-se
o envio correto dos documentos até 15 de agosto;
Não haverá pagamento retroativo de bolsas em caso de início de trabalho após o primeiro
mês de cada ciclo (pagamentos retroativos ocorrerão somente em casos excepcionais,
relacionados ao processamento de documentos).

Cronograma de atividades para o 2º semestre de 2020
Data ou período
01/06/2020 a 15/07/2020

Atividade
Inscrições e seleção para o segundo semestre (o aluno
deverá enviar a manifestação de interesse diretamente
ao centro de estudos de sua preferência.

Até o dia 30/07/2020

Centro de Estudos indica os candidatos selecionados
ao FGV EAESP Pesquisa e os selecionados submetem
a documentação para processamento dos pagamentos.

01/08/2020 a 30/11/2020

Realização da residência em pesquisa no segundo
semestre.

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
Centro de Carreiras
 Horário de atendimento: de segunda a quinta-feira, 14:00-18:00
 Contato: Cecilia Maria Braga de Noronha
 E-mail: cecilia.noronha@fgv.br

ANEXO 1 – Vagas Disponíveis e Projetos
Centro

Vagas

Atividades previstas

Requisitos

Coordenador(a)

E-mail de contato

Centro de Estudos
de Política e
Economia do Setor
Público (CEPESP)

3

Participação nas seguintes pesquisas:
1) Instituições Políticas Subnacionais;
2) Quem chega na frente? Um estudo sobre eleições de segundo
turno no Brasil e resto do mundo;
3) There is no place like home: a study of slum housing improvement
in Brazil.

- Para a pesquisa 1:
Organização e disciplina são
características desejadas;
- Para a pesquisa 2: Bom
domínio de inglês;
- Para a pesquisa 3:
Conhecimentos de inglês e
estatística são diferenciais.

George Avelino

george.avelino@fgv.br

Centro de Estudos
do Novo
Desenvolvimentismo
(CND)

1

- Participação em projetos de pesquisa sobre a formulação de
políticas públicas orientadas ao processo de desenvolvimento
econômico e social do Brasil;
- Gestão do site do CND;
- Organização de eventos acadêmicos.

Nelson Marconi

nelson.marconi@fgv.br

Centro de Estudos
em Microfinanças e
Inclusão Financeira
(FGVcemif)

3

- Participação em projetos de pesquisa;
- Divulgação de eventos.

Lauro Emilio
Gonzales Farias

lauro.gonzalez@fgv.br

Núcleo de
Comunicação,
Marketing e Redes
Sociais Digitais
(FGVredes)

2

- Participação em projetos de pesquisa.

Lilian Soares
Pereira Carvalho

lilian.carvalho@fgv.br

Centro

Vagas

Atividades previstas

Centro de Estudos
de Administração
Pública e Governo
(FGVceapg)

6

Projetos:
1) Participação no preparo de relatórios especiais do CEAPG com o
tema Vulnerabilidade(s) urbana(s) (oportunidades de participar das
atividades da Estação de Pesquisa Urbana M'Boi) - condução do
prof. Peter Spink;
2) Participação da criação do "Observatório de Políticas Públicas
Inovadoras de Segurança Alimentar e Nutricional (OPPISAN)" condução da prof. Zilma Borges;
3) Ações Públicas Socioeducativas e Culturais em M’Boi Mirim D7
- condução do prof. Tiago Corbisier.

Centro de Estudos
em Competitividade
Internacional
(FGVcei)

2

- Contribuição para a realização de projetos de pesquisas voltados a
criação e a difusão do conhecimento sobre competitividade das
empresas e do país;
- O principal projeto que está em desenvolvimento investiga a
Transformação Digital das Multinacionais Brasileiras e o impacto do
COVID-19 nesse processo.

Centro de Estudos
em Finanças
(FGVcef)

3

Participação no preparo das seguintes atividades:- Ranking do Valor
1000 (desempenho e escolha das maiores empresas do país);Ranking de Fundos da Exame (análise de dados divulgados por
assets e gestoras);- Ranking Valor de Fundos de Previdência (análise
de dados com foco em previdência);- Compilação de dados
relacionados a investimentos e comportamento de investidores
brasileiros (relacionados a pesquisa conduzida em parceria com a
plataforma Toluna Analytics).

Requisitos

- O trabalho desenvolvido no
centro exige que o(a)
estagiário(a) tenha
conhecimento intermediário
de Excel, boa escrita,
organização, atenção a
detalhes e comprometimento
para atender as demandas e
prazos dos projetos
realizados.

Coordenador(a)

E-mail de contato

Fernando Burgos
Pimentel dos Santos

ceapg@fgv.br

Maria Tereza Leme
Fleury

pablo.leao@fgv.br
(Pablo Leão)

William Eid Jr.

claudia.yoshinaga@fgv.br
(Claudia Yoshinaga)

Centro

Vagas

Atividades previstas

Requisitos

Coordenador(a)

E-mail de contato

Centro de
Excelência em
Logística e Supply
Chain (FGVcelog)

3

Participação de pesquisa voltada para o mapeamento e revisão dos
processos na cadeia de abastecimento de alimentos na Grande São
Paulo, com o foco:
- Redução de desperdícios;
- Promoção de aumento de qualidade e quantidade de doação de
alimentos;
- Melhoraria de eficiência operacional e transparência do processo,
com a caracterização de agentes e intervenientes.

- Preferência por alunos do
5° ou 6° semestres.

Priscila Miguel

priscila.miguel@fgv.br

Centro de
Empreendedorismo e
Novos Negócios
(FGVcenn)

3

- Realização de pesquisas sobre empreendedorismo, oferecendo
suporte a "Articuladora de Negócios de Impacto de Periferia - ANIP"
- Estruturação de relatórios para o programa Raça e Mercado
(fomento a empreendedorismo negro);
- Coleta de dados para pesquisa (telefone/zoom) com
Empreendedores sociais.

Edgard Barki

mariana.laughton@fgv.br
(Mariana Stéphane de
Moura Laughton )

Centro de Estudos
em Private Equity e
Venture Capital
(FGVcepe)

2

- Participação de Estudo sobre Empreendedorismo por Aquisição
(Search Funds) na América Latina (trabalho em parceria com o TEC
de Monterrey, México).

Newton Monteiro
de Campos Neto

newton.campos@fgv.br

Centro

Vagas

Atividades previstas

Centro de Estudos
em Sustentabilidade
(FGVces)

5

Centro de
Excelência em
Varejo (FGVcev)

Centro de
Tecnologia de
Informação Aplicada
(FGVcia)
Centro de Estudos
em Ética,
Transparência,
Integridade e
Compliance
(FGVethics)

Requisitos

Coordenador(a)

E-mail de contato

Participação em uma das seguintes pesquisas: 1) Projeto de Finanças
Sustentáveis (com o setor financeiro, bancos e organizações
internacionais); 2) Projeto Produção e Consumo Sustentável (inclui
projetos de Pensamento de Ciclo de Vida com empresas); 3) Projeto
Conexão Mata Atlântica (pesquisa de mercado para produtos de
agricultores e fortalecimento de suas capacidades); 4) Projeto
Formação Integrada para Sustentabilidade (consolidação de
experiências de formações imersivas); 5) Projeto Desenvolvimento
socioeconômico, cultural e ambiental de projetos de reassentamento
causados por empreendimentos hidroelétricos (P&D da Aneel,
financiado pela CTG Brasil, visando desenvolver um protocolo para
definição e acompanhamento das ações necessárias ao
desenvolvimento socioeconômico, cultural e ambiental de projetos
de reassentamento causados por empreendimentos hidroelétricos)

Mario Prestes
Monzoni Neto

fernanda.carreira@fgv.br
(Fernanda Carreira)

3

Participação em uma das seguintes pesquisas:
- Programa NRF Light FGVcev 2021 (banco de dados de lojas de
varejo em NY);
- Pesquisa Futuro do Varejo (em parceria com a GS&MD);
- Geração de Conteúdo para Site FGVcev (baseado em trabalhos
aplicados dos alunos do Mestrado Profissional em Gestão para
Competitividade)

Mauricio Morgado

Luiz.Macedo@fgv.br
Luiz Carlos de Macedo

2

Participação em projetos relacionados a Transformação Digital, em
suas várias dimensões (governança, estratégias, inovação, ...).

Alberto Luiz
Albertin

albertin@fgv.br

4

- Projeto com uma multinacional do setor da saúde (ação coletiva
para melhoria da integridade e do compliance no setor da saúde);
- Participação em pesquisa quantitativa sobre corrupção no setor da
saúde e a Covid19.

Ligia Maura Costa

ligia.costa@fgv.br

- Bons conhecimentos de
Excel (regressão linear por
exemplo).

Centro

Vagas

Atividades previstas

Centro de Estudos
em Planejamento e
Gestão de Saúde
(FGVsaúde)

2

Centro de Inovação
(FGVin)

4

Requisitos

Coordenador(a)

E-mail de contato

- Participação em uma das seguintes pesquisas:1) pesquisa que
objetiva analisar a resposta do sistema de saúde brasileiro à
pandemia COVID-19. A pesquisa também pretende descrever de
maneira geral como se caracteriza a resposta nacional do sistema de
saúde brasileiro à COVID-19;2) Atenção primária no setor
suplementar (com empresas selecionadas entre aquelas participantes
do Laboratório de Inovação sobre Experiências em Atenção Primária
na Saúde Suplementar da OPAS/ANS);3) Bem-estar no trabalho em
casa durante o confinamento pela pandemia do COVID-19.

Ana Maria Malik

fernanda.mello@fgv.br
Fernanda de Campos
Mello

- Observatório de Inovação em Saúde (manutenção e aprimoramento
do Boletim Semanal do GIO.Health);
- Observatório de Inovação em Sustentabilidade (elaboração de
projetos para o Observatório de Sustentabilidade para a participação
em editais e chamadas públicas);
- Observatório de Inovação em Agro (mapeamento do ecossistema
de inovação no agronegócio brasileiro);
- Observatório de Inovação em Indústria 4.0 (elaboração de um
material informativo sobre a "Roda da Inovação", método de
avaliação da maturidade da gestão da inovação das empresas).

Susana Carla Farias
Pereira

daniel.goncalves@fgv.br
Daniel Gonçalves Lopes

ANEXO 2 – Residência em Pesquisa – Modalidade Estágio
Esforço conjunto da FGV EAESP e da organização concedente de maneira a proporcionar ao
aluno uma vivência profissional genuína possibilitando um aprendizado supervisionado de
forma que ele desenvolva tanto habilidades técnicas, como comportamentais, que serão
relevantes para seu futuro ingresso na vida profissional.
Este estágio proporciona ao participante um ganho de conhecimento de práticas de gestão
relacionadas à área de especialização de cada Centro e desenvolve sua habilidade investigativa,
análise crítica e de comunicação, entre outras.
A instituição de ensino verifica e valida a documentação de estágio atendendo aos requisitos
legais explicitados na Lei 11.488 de 25/09/2008.
Estágio Supervisionado
Portaria 544 de 16/06/06 do MEC autoriza que as práticas de estágio supervisionado podem ser
cumpridas virtualmente, considerando as profundas mudanças provocadas pelo COVID 19.
Para implementação desta nova realidade, a FGV propõe ajustes, visando manter o nível de
qualidade e aprendizagem do(a) estagiário(a).
Instituição de ensino:
• Assegura que as atividades descritas no Plano de Estágio estão alinhadas com a proposta
do curso e que propiciam um genuíno aprendizado para o(a) aluno(a);
• Adapta os documentos para um contexto virtual nas organizações;
• Providencia Acordo de Cooperação, Termo de Compromisso e Plano de Estágio;
• Realiza Avaliação de Acompanhamento de Estágio (somente no caso de prorrogação por
mais 4 meses);
• Orienta o aluno sobre a documentação do término da atividade e a Avaliação Final
(Termo de Realização (supervisão) e Avaliação final (aluno).
Organização Concedente:
•




Faz a integração do estagiário (a) – normas, avaliação de desempenho, treinamentos e
benefícios;
Insere o estagiário (a) em sua área e atuação e apresenta as demais áreas da empresa
e interlocutores externos;
Facilita o acesso à intranet e softwares necessários para o desenvolvimento das
atividades;
Supervisiona o estágio via conversas/encontros mediados por tecnologias digitais;

Aluno(a):
•

Desenvolve as atividades propostas no Plano de Estágio e para isso conta com suporte
integral da Instituição de Ensino e da Concedente.

