
 

 

 
 

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 
1º 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 
 

 

 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 1º 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 março a junho de 2021;

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

o envio correto dos documentos até  o dia 22 de fevereoro 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).

https://pesquisa-eaesp.fgv.br/sites/gvpesquisa.fgv.br/files/arquivos/ficha_-_proposta_contratacao_bolsa_pesquisa_rp2021-01.xlsx


 

 

 

Cronograma de atividades para o 1º semestre de 2021 
 

 

 

Data ou período Atividade 

01/02/2021 a 15/02/2021 Inscrições e seleção para primeiro semestre (o aluno 

deverá enviar a manifestação de interesse diretamente 

ao Centro de Estudos de sua  preferência (e-mails 

disponíveis no anexo 2). 

Até o dia 22/02/2021 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). 

01/03/2021 a 30/06/2021 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


 

 

 

 
 

 
 

 

Centro Vagas Atividades previstas Requisitos Coordenador(a) E-mail de contato 

Centro de Estudos 2 Pesquisas: Pesquisa 1: George Avelino Pesquisa 1 -  

de Política e  1) Instituições Políticas Subnacionais; Organização e disciplina são 

características desejadas; 

 Lara.Mesquita@fgv.br 

 

Economia do Setor  2) There is no place like home: a study of slum housing improvement   Pesquisa 2-  

Público (CEPESP)  in Brazil.  Pesqsuisa 2:  Leonardo.Bueno@fgv.br 
   Conhecimentos de inglês e   

   estatística são diferenciais.   

      

      

Núcleo de  Marketing 

e Redes Sociais 

Digitais (FGVCemd) 

2 Pesquisas 

1) 1) Participação em projetos de pesquisa - atividades como coleta de 

dados aplicação de questionários e análise de dados; 

 

  

 

Lilian Soares Pereira 

Carvalho 

lilian.carvalho@fgv.br 

  2) Projeto de Transformação Digital no Turismo e Estudo de 

competição entre marcas locais e marcas globais. 

 

  

Centro de Estudos em 

Competitividade 

Internacional 

(FGVcei) 

2 2) 1) Coleta de dados secundários para estudos de caso e manutenção 

do banco de dados do centro. 

 Maria Tereza Leme 

Fleury 

mtereza.fleury@fgv.br;pabl

o.leao@fgv.br 

Núcleo de Estudos em 

Organizações e 

Pessoas (FGVneop) 

1 Projeto de pesquisa:  

1)Vida e trabalho em tempos de COVID-19. 

 

2) Pandemia e Isolamento Social: Transformações e Tendências 

Futuras para o Trabalho e as Organizações; 

Organização, trabalho coletivo 

e conhecimento em inglês. 

 Maria José Tonelli 

 

mariana.laughton@fgv.br 

 

 

 
 

 

ANEXO 1 – Vagas Disponíveis e Projetos 

mailto:george.avelino@fgv.br
mailto:lilian.carvalho@fgv.br


      

 

 

 

 
 

Centro Vagas Atividades previstas Requisitos Coordenador(a) E-mail de contato 

Centro de Estudos 

de Administração 

Pública e Governo 

(FGVceapg) 

4 Pesquisas: 

1) Enfrentamento das vulnerabilidades urbanas no fluxo de 

atendimento a jovens residentes  em M’Boi Mirim por agentes da 

assistência social e da educação. 02 Vagas – Coordenador prof. 

Tiago Corbisier. Atividades:a) acompanhamento à distância do fluxo 

de atendimento realizado pelos parceiros do território de M’Boi; 

b)acompanhamento à distância da aplicação dos questionários de 

perfil e de acompanhamento (Rede Ubuntu); c) apoio aos educadores 

e gestores locais na alimentação das tabelas montadas;  d) 

cruzamento e análise dos dados coletados (São José e Rede 

Ubuntu);e) acompanhamento e registro de outras atividades 

desenvolvidas pelos parceiros por meio virtual. 

 

2) Pesquisa: Inclusão Produtiva e os Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável. 01 vaga. Coordenadora: Profª Zilma Borges de Souza 

Atividades: a) análise sociodemográficas em três regiões rurais nos 

Estados do Piauí, Ceará e Mato Grosso; b) estudo de políticas 

públicas vinculadas ao tema e levantamento de formas 

organizacionais inovadores praticadas nas regiões. 

 

3) Projeto IDERE – Brasil. 01 vaga - Coordenadores: Profº Fernando 

Burgos e Profº Eduardo Grin Atividades: a) auxiliar na coleta de 

dados sobre desigualdades regionais brasileira; b) auxiliar na 

organização dos bancos de dados com indicadores oficiais; c) 

auxiliar na busca pelas ações estaduais relacionados com os 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

 

Pesquisa 1: 

a) disponibilidade de 10h 

semanais; 

b) conhecimento de Excel e 

seus recursos;  

c) capacidade de análise de 

dados, de escrita e de 

sistematização visual em 

aplicativos específicos;  

d) compromisso com a 

promoção da equidade e da 

cidadania. 

 

Pesquisa 2: 

a) disponibilidade de 10h 

semanais;  

b) conhecimento de excel e 

seus recursos; 

 c) análise de dados. 

 

Pesquisa 3: 

a) facilidade para trabalhar 

com Excel;  

b) interesse por análises 

quantitativas. 
 

 

Fernando Burgos 

Pimentel dos Santos 

Pesquisa 1: 

tiago.matheus@fgv.br; 

ceapg@fgv.br 

 

Pesquisa 2:  

zilma.borges@fgv.br; 

ceapg@fgv.br 

 

 

Pesquisa 3:  

fernando.burgos@fgv.br; 

eduardo.grin@fgv.br; 

ceapg@fgv.br 

 

Centro de Estudos 

em Finanças 

(FGVcef) 

3 Pesquisas:  

1) Capacidade de previsão do Focus; 

2) Produtos do CEF como rankings de fundos e empresas; 

3) Avaliação de fundos de investimento sob a ótica ESG – carteiras; 

4) Avaliação de serviços das plataformas financeiras; 

5) ESG Investing: o impacto de ESG nos investimentos. 

 William Eid Jr. claudia.yoshinaga@fgv.br; 

william.eid@fgv.br 

mailto:tiago.matheus@fgv.br
mailto:ceapg@fgv.br
mailto:zilma.borges@fgv.br
mailto:ceapg@fgv.br
mailto:ceapg@fgv.br
mailto:claudia.yoshinaga@fgv.br


      

 

 

 

 
 

Centro Vagas Atividades previstas Requisitos Coordenador(a) E-mail de contato 

Centro de Excelência 

em Logistica e Supply 

Chain (FGVcelog) 

2 Pesquisas: 

1) Análise das mudanças nas cadeias internacionais de produção e 

potenciais impactos para o Brasil; 

2) Mapeamento e revisão dos processos na cadeia de abastecimento 

de alimentos na grande São Paulo. 

 

Organização, disciplina, pro 

atividade 

Priscila Miguel Pesquisa 1 

orlando.cattini@fgv.br - 

Pesquisa 2 

priscila.miguel@fgv.br  

      

Grupo de Economia 

da Infraestrutura e 

Soluções Ambientais 

(FGVgeisa) 

2  Pesquisas: 

1) Elaboração de um estudo de melhores práticas em PPPs (Parceria 

BID-GVDireito e CEISA); 

 

2) Elaboração de estudo sobre o modelo regulatório a ser utilizado no 

setor de Saneamento (Parceria entre CEISA/FGV; PNUD/ONU e 

CERI/FGV) 

 

3) Elaboração de Estudo acerca da vantajosidade acerca da 

prorrogação antecipada  de concessões rodoviárias 

 

4) Demais atividades de gestão do centro; 

 Gesner José de 

Oliveira Filho 
gesner.oliveira@fgv.br; 

gesner@goassociados.co

m.br 

     

     

Centro de Estudos 

em Planejamento e 

Gestão de Saúde 

(FGVsaúde) 

4 Pesquisas:  

1) Atenção primária no setor público e no setor privado  

 

2) Atuação do SUS na covid; 

 

3) Remuneração em telemedicina;  

 

4) Análise de OSS -  trabalho com bancos de dados. 

 

 

 Ana Maria Malik fernanda.mello@fgv.br; 

ana.malik@fgv.br  

Centro de Inovação 

(FGVin) 

 

 

 

 

 

3 1) Participação em projetos de pesquisa e acompanhamento das redes 

Sociais. 

 Susana Carla Farias 

Pereira 

daniel.goncalves@fgv.br  

 

mailto:fernanda.mello@fgv.br
mailto:daniel.goncalves@fgv.br


      

 

 

 

 

 

Centro Vagas Atividades previstas Requisitos Coordenador(a) E-mail de contato 
Centro de Estudos em 

Sustentabilidade 

(FGVces) 

3 Pesquisas:  

1) Projeto Formação Integrada para Sustentabilidade:O(a) pesquisador(a) 

estagiário(a) trabalhará em uma pesquisa que consolida as experiências de 

formações promovidas pelo FGVces. Entre suas atividades estão: realizar 

levantamento da literatura pertinente ao projeto de pesquisa em questão, 

acompanhar parte de alguma experiência de formação conduzida pela 

equipe do CES, participar de entrevistas e realizar a transcrição dessas 

entrevistas, realizar levantamento e análise de dados, redigir relatórios de 

pesquisa, com diagramação de materiais. 

 

2) Projeto Desenvolvimento socioeconômico, cultural e ambiental de 

projetos de reassentamento causados por empreendimentos 

hidroelétricos: O projeto é de P&D da Aneel, financiado pela CTG Brasil 

e visa desenvolver um protocolo para definição e acompanhamento das 

ações necessárias ao desenvolvimento socioeconômico, cultural e 

ambiental de projetos de reassentamento causados por empreendimentos 

hidroelétricos. Entre as atividades do(a) pesquisador(a) estagiário(a) 

estão: apoio em (i) levantamento bibliográfico e documental, (ii) 

sistematização de informações, (iii) organização de documentos e, (iv) 

apoio logístico. 

 

3) Projeto de Finanças Sustentáveis: O(a) pesquisador(a) estagiário(a) 

trabalhará diretamente com um pesquisador responsável do Programa de 

Pesquisa em Finanças Sustentáveis, que envolve projetos com o setor 

financeiro, bancos e organizações internacionais. Entre suas atividades 

estão: realizar levantamento da literatura pertinente ao projeto de pesquisa 

em questão, participar de entrevistas e realizar a transcrição dessas 

entrevistas, realizar levantamento e análise de dados secundários, redigir 

relatórios de pesquisa. 

 

4) Projeto Produção e Consumo Sustentável: O(a) pesquisador(a) 

estagiário(a) trabalhará diretamente com um pesquisador responsável do 

Programa de Pesquisa em Produção e Consumo Sustentáveis, que inclui, 

entre outros, projetos de Pensamento de Ciclo de Vida com empresas. 

Entre suas atividades estão: realizar levantamento da literatura pertinente 

ao projeto de pesquisa em questão, participar de entrevistas e realizar a 

transcrição dessas entrevistas, realizar levantamento e análise de dados 

secundários, redigir relatórios de pesquisa. 

 Mario Prestes 

Monzoni Neto 

fernanda.carreira@fgv.br  

mailto:fernanda.carreira@fgv.br


      

 

 

 

 

 

 

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

 

Centro Vagas Atividades previstas Requisitos Coordenador(a) E-mail de contato 

Centro de 

Tecnologia de 

Informação Aplicada 

(FGVcia) 

1 

 

1 

Pesquisa: 

 

1) O FGVcia tem como projeto principal o de Transformação Digital, 

que estuda suas várias dimensões: os direcionadores que definem o que, 

quando e como aplicar inovação digital, esta aplicação para transformar 

os negócios e gerar valor, os modelos de governança e estratégias que 

incluam inovação e os impactos para sociedade. Os residentes de 

pesquisa do FGVcia participam de uma das linhas deste projeto junto 

com pesquisadores sênior aprendendo e colaborando na fundamentação 

teórica e nos estudos aplicados, que incluem métodos quantitativos e 

estudos de caso. 

 Interesse em pesquisa e 

comprometimento com o 

estudo. 

Alberto Luiz 

Albertin 

albertin@fgv.br 

Centro de Estudos 

em Ética, 

Transparência, 

Integridade e 

Compliance 

(FGVethics) 

2 1) Projeto FGVethics/J&J Compliance4Health: organização, promoção e 

divulgação do treinamento Compliance4Health para os docentes que 

participarão do programa. Apoio logístico durante os dias de treinamento. 

Sistematização dos dados da pesquisa em andamento compliance na formação 

do profissional de saúde. 

 

2) Projeto Podcast FGVethics/BRF. Conhecimentos na preparação de 

podcasts. Lançamento e promoção do podcast nas redes sociais. Pesquisa 

bibliográfica sobre temas e conteúdos dos podcasts. Preparação de perguntas 

aos entrevistados. Contatos com convidados dos podcasts. Apoio logístico nos 

podcasts. 

 Organização,boa 

comunicação, conhecimento 

na preparação de podcats 

Ligia Maura Costa ligia.costa@fgv.br 

Centro de Excelência 

em Varejo (FGVcev) 

2 Pesquisas: 

1) Banco de dados de lojas da NRF; 

 

2) Levantar e publicar indicadores de varejo. 

 Maurício Morgado luiz.macedo@fgv.br; 

mauricio.morgado@fgv.br 

Centro de 

Empreendedorismo e 

Negócios da FGV 

EAESP (FGVcenn) 

 

1 1) Pesquisa com empreendedores sociais: o (a) estagiário(a) realizará 

entrevistas estruturadas com empreendedores sociais. Ele(a) será 

responsável por contatar os empreendedores e realizar a pesquisa por 

telefone/zoom. 

 Edgard Elie Roger 

Barki 

mariana.laughton@fgv.br 

 

https://pesquisa-eaesp.fgv.br/centros-de-estudos
mailto:albertin@fgv.br
mailto:ligia.costa@fgv.br
mailto:luiz.macedo@fgv.br


 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

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 


