
 

 

 
 

EDITAL 
 

 
 

O FGV EAESP Pesquisa comunica a abertura do processo de seleção para o Projeto Residência 

em Pesquisa 2021 e o Projeto Residência em Pesquisa Modalidade Estágio 2021. 

 

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. 

 

Para alunos do Curso de Graduação em Administração de Empresas (CGAE), 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. 

 
 

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.

Projeto Residência em Pesquisa e Projeto Residência em Pesquisa 

Modalidade Estágio para Alunos de Graduação 
2º Semestre de 2021 



 

 

 

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), responder o formulário que será encaminhado pelo 

FGV EAESP Pesquisa e  prover feedback relacionado à experiência;

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 
 

 

 Consulte o(s) centro(s) de estudos de sua preferência no anexo 1; 

 Prepare a sua carta de motivação (salve o arquivo em PDF) e faça sua inscrição aqui; 

 Aguarde o contato do responsável pela seleção no centro de estudos;  

 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  as 

orientações para enviar a documentação necessária informações sobre os próximos 

passos;

o Obs. É importante preencher o formulário - bolsa pesquisa com antecedência e 

providenciar a documentação necessária para que não ocorram problemas no 

processo de pagamento  - Veja como organizar os documentos. 

 
 

Número de vagas 
 

 

 O Projeto Residência em Pesquisa oferecerá um total de 50 vagas no 2º semestre de 2021, 
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 2021;

 O crédito do valor ocorrerá no mês subsequente a cada mês trabalhado, considerando-se 

o envio correto dos documentos até  o dia 23 de julho de 2021;

 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).

http://bit.ly/RP2-2021
https://pesquisa-eaesp.fgv.br/residencia-em-pesquisa
https://pesquisa-eaesp.fgv.br/sites/gvpesquisa.fgv.br/files/arquivos/modelo_de_documentos_pessoais_rp_0.pdf


 

 

 

Cronograma de atividades para o 1º semestre de 2021 
 

 

 

Data ou período Atividade 

07/06/2021 a 07/07/2021 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 23/07/2021 Centro de Estudos indica os candidatos selecionados 

ao FGV EAESP Pesquisa e os selecionados submetem 

a documentação para processamento dos pagamentos e 

estágio (se for o caso). 

01/08/2021 a 30/11/2021 Realização das atividades do residência em pesquisa. 

 

 

 

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

 

mailto:juliana.anjos@fgv.br
mailto:cecilia.noronha@fgv.br


      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Conheça os centros de estudos: https://pesquisa-eaesp.fgv.br/centros-de-estudos

Centro Coordenador(a) 

FGV Analytics - Centro de Estudos em Analytics e Políticas de Segurança Prof. João Luiz Becker 

FGVceisa - Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções Ambientais Prof. Gesner José de Oliveira Filho 

 

FGVcepesp – Centro de Estudos de Política e Economia do Setor Público Prof. George Avelino Filho 

FGVcnd - Centro de Estudos do Novo Desenvolvimentismo Prof. Nelson Marconi 

FGVceapg – Centro de Estudos de Administração Pública e Governo Prof. Fernando Burgos Pimentel dos Santos 

FGVcei - Centro de Estudos em Competitividade Internacional Profa. Maria Tereza Leme Fleury 

FGVcef – Centro de Estudos em Finanças Prof. William Eid Junior 

FGVcelog – Centro de Excelência em Logística e Supply Chain Prof. Orlando Cattini Junior 

FGVcemif – Centro de Estudos em Microfinanças e Inclusão Financeira Prof. Lauro Emilio Gonzalez Farias 

FGVcenn – Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios Prof. Edgard Elie Roger Barki 

FGVces – Centro de Estudos em Sustentabilidade Prof. Mário Prestes Monzoni Neto 

FGVcev – Centro de Excelência em Varejo Prof. Maurício Gerbaudo Morgado 

FGVcia – Centro de Tecnologia de Informação Aplicada Prof. Alberto Luiz Albertin 

FGVethics - Centro de Estudos em Ética, Transparência, Integridade e Compliance Profa. Ligia Maura Costa 

FGVsaúde – Centro de Estudos em Planejamento e Gestão de Saúde Profa. Ana Maria Malik 

FGVin - Centro de Inovação Profa. Susana Carla Farias Pereira 

FGVcemd - Centro de Estudos de Marketing Digital Profa. Lilian Soares Pereira Carvalho 

FGVneop - Núcleo de Estudos em Organizações e Pessoas Profa. Maria José Tonelli 

 
ANEXO 1 –Centros de Estudos participantes:  

 

 

https://pesquisa-eaesp.fgv.br/centros-de-estudos


 

 

 

 

 
 

  
 

 

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. 

 
ANEXO 2 – Residência em Pesquisa – Modalidade Estágio 


