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DIRETORIA ACADÊMICA, COORDENAÇÃO DE PESQUISA, PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 

BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E CÁTEDRA CELSO FURTADO - FESPSP 
 
 

EDITAL DE INSCRIÇÃO 
 

SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
 
 

A Coordenação de Pesquisa da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, no 

âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC, torna público o 

presente Edital, para a abertura de inscrições, visando à seleção de bolsistas para atuarem junto 

às atividades da Cátedra Celso Furtado – FESPSP. 

 
1. Período e local de inscrição 
As inscrições deverão ser realizadas no período de 25 de junho a 15 de agosto de 2019 com o 

envio dos documentos solicitados digitalizados para o e-mail pesquisa@fespsp.org.br, com o 

assunto “Inscrição PIBIC – Cátedra + Nome do aluno”. 

 
 
2. Modalidades e número de bolsas 
Serão atribuídas duas bolsas de Iniciação Científica para alunos de curso de graduação da 

FESPSP para desenvolver atividades de pesquisa e acompanhamento no âmbito da Cátedra 

Celso Furtado. A bolsa será vigente do período de setembro de 2019 a agosto de 2020 e terá o 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais, totalizando R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos 

reais).  

 
3. Requisitos 

Para a concessão da bolsa de iniciação científica os interessados deverão estar devidamente 

matriculados em qualquer um dos cursos de graduação da Fundação Escola de Sociologia e 

Política de São Paulo (FESPSP), entre o 1º e 5º semestres de Administração, 1º e 5º semestres 

de Sociologia Política, e 1º e 3º de Biblioteconomia e Ciência da Informação.  

Os candidatos à bolsa não poderão ter participado anteriormente de nenhuma modalidade de 

bolsa PIBIC remunerada oferecida pela FESPSP, tão pouco acumular bolsas.  
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Para o Projeto de Pesquisa 

• Ter mérito técnico-científico e apresentar viabilidade técnica e econômica;  

• Conter Introdução, Problematização e Justificativa, Objetivos, Procedimentos de Pesquisa, 

Cronograma de Atividades, Referências. 

• Considerar que as linhas de pesquisa passíveis de serem contempladas com a bolsa são: (i) 

Estado e governo; (ii) Políticas públicas e (iii) Sociologia do desenvolvimento.  

 

4. Compromissos do aluno  

 
1º. Manter-se regularmente matriculado, apresentando a cada semestre o comprovante de 

matrícula e histórico escolar ao Núcleo de Pesquisas; 
 

2º. As atividades a serem realizadas pelo aluno são: 

• Participação de reuniões mensais e quinzenais da Cátedra Celso Furtado e apoio na 
organização dessas atividades, mantendo uma frequência mínima de 75% de frequência em 
todos os eventos estipulados pela Cátedra ao longo da vigência da bolsa; 

• Realização de pesquisa com temas relacionados à: (i) Relações entre Estado e mercado 

no Brasil; (ii) Estrutura de classes e estratificação social no Brasil; (iii) Pensamento 

desenvolvimentista latino-americano e brasileiro; 

• Transcrição de debates e elaboração de relatório com a sistematização das reuniões 
mensais da Cátedra; 

• Elaboração de um artigo científico com os temas acima elencados, preferencialmente 
incluindo uma dimensão aplicada de pesquisa; 

• Apresentação de três relatórios trimestrais, com resultados parciais e resultado final da 
pesquisa; apresentação de um artigo relacionado à pesquisa na Semana do Seminário 
FESPSP. 
 
Como produtos deverão ser apresentados: 

• A cada três meses, envio de relatório das atividades desenvolvidas no âmbito do projeto 
aos orientadores, ao coordenador da Cátedra Celso Furtado e a Coordenação de Pesquisa, 
em datas a serem estipuladas pelas respectivas coordenações.  

• Ao final da vigência do período de bolsa de iniciação científica, apresentar os resultados 

finais de pesquisa à coordenação da Cátedra Celso Furtado e a Coordenação de Pesquisa 

sob a forma de artigo científico. O prazo para entrega do artigo final é agosto de 2020, em 

data a ser definida. 
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• Apresentar os resultados da pesquisa no Seminário de Pesquisa da FESPSP, na 
modalidade de Comunicação Oral. 

 

3º. Devolver a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, em valores atualizados, 

a(s) quota(s) recebida(s) indevidamente, caso os requisitos e compromissos estabelecidos 

acima e assumidos não sejam cumpridos. 

 
 
5. Documentos exigidos para inscrição 

• Formulário de inscrição (disponível no site da FESPSP ou no Núcleo de Pesquisas) 

assinado pelo aluno; 

• 01 cópia digital, em PDF, do Projeto de Pesquisa completo (conforme Anexo 1) 

• Currículo Lattes do aluno; 

• Histórico escolar da graduação atualizado. 

 
Observação: Todos os documentos devem ser encaminhados para o endereço eletrônico 
pesquisa@fespsp.org.br.  
 
 
 
6. Processo de seleção e critérios de avaliação 

 
Para o processo de seleção serão considerados: a) a análise do projeto de pesquisa; b) a média 

geral do aluno em sue histórico escolar; e, por fim, c) uma entrevista com a Coordenação do PIBIC e 

a Coordenação da Cátedra Celso Furtado.  

 

Com relação ao projeto, observa-se que: 

• Será avaliada a consistência do tema proposto, sua pertinência social, a coerência dos 

referenciais teóricos, a fundamentação metodológica, a viabilidade cronológica e a 

potencialidade para desdobrar-se em investigações futuras, serão critérios de primeira 

ordem; 

• O projeto deve estar identificado como um projeto de pesquisa aplicada ou de pesquisa 

básica (teórica ou bibliográfica); 

• Os projetos inscritos serão avaliados por Comissões de Avaliação, composta por professores 

internos à FESPSP e/ou por professores de outras IES, indicadas pela Coordenação do PIBIC e 

Coordenação da Cátedra Celso Furtado. 

• É critério de eliminação do processo seletivo o projeto não ter por tema e/ou objeto nenhuma 

das linhas de pesquisa indicadas neste Edital; 

http://www.fepspsp.org.br/
mailto:pesquisa@fespsp.org.br


FESPSP – Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo 
Rua General Jardim, 522 – Centro – São Paulo – SP – CEP 01223-010 

www.fepspsp.org.br - Fone: 3123-7800 - 0800 7777 800 

 

 

• Para cada um dos cinco itens, que compõem o Projeto, será atribuída uma nota compondo 10,0 

ao final: Introdução (2,0), Problematização e Justificativa (3,0), Objetivos (1,0), 

Procedimentos de Pesquisa e Cronograma de atividades (3,0), e Referências (1,0). As notas 

devem ser justificadas em parecer emitido pelos membros da Comissão de Avaliação; 

• A nota do projeto será obtida pela soma dos cinco itens; 

• Os projetos que obtiverem nota inferior a 7,0 (sete) serão desclassificados; 

 

Quanto ao histórico e a entrevista como critérios de avaliação, observa-se que: 

• Na avaliação do histórico escolar será observada a média geral do aluno; 

• Serão convocados para a entrevista os candidatos que obtiveram nota de avaliação do 

projeto igual ou superior à 7,0 (sete). Na entrevista, será atribuída uma nota de 0 (zero) a 10 

(dez), considerando-se a capacidade de exposição e articulação do candidato, bem como 

domínio sobre o tema que deseja estudar e a disposição para participar efetivamente das 

atividades da Cátedra. A data da entrevista será divulgada oportunamente, observando-se a 

data limite da divulgação dos resultados da Classificação Final (31/08/19).  

 

7. Classificação final  

As bolsas serão distribuídas conforme a classificação, que será estabelecida pela soma da nota do projeto, 

média geral do aluno, e da entrevista. Em caso de empate dos candidatos, e apenas nesta 

circunstância, será considerado o desempenho no Currículo Lattes. Desta forma, a composição da 

classificação é a seguinte: 

 

CLASSIFICAÇÃO FINAL = Nota do Projeto + Média Geral do Aluno + Nota da Entrevista 

 
 
 
8. Confidencialidade e Propriedade Intelectual 

• As informações do projeto disponíveis para a pesquisa não poderão ser divulgadas sem 
prévia autorização da Coordenação do PIBIC e a Coordenação da Cátedra Celso Furtado. 

• A autoria do artigo final é do aluno, contudo deve ser citado, em todo e qualquer trabalho 

desenvolvido pelo aluno que utilize dados ou faça menções à Cátedra Celso Furtado, que o 

mesmo foi desenvolvido com financiamento da Fundação Escola de Sociologia e Política de São 

Paulo (FESPSP). 
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9. Divulgação dos resultados 

A lista dos alunos classificados será divulgada, na Internet e nos murais da FESPSP, até o dia 

31/08/2019. 

 
 
 
 
 

São Paulo, 24 de junho de 2019. 
 
 

Profª Drª Carla Regina Diéguez Prof. Dr. Paulo Silvino Ribeiro 

Diretora Acadêmica ESP Coord. Institucional PIBIC/FESPSP-CNPq 
 
 
Profª. Dra. Valéria Martins Valls 

Diretora Acadêmica FaBCI 

 
Prof. Dr. Douglas Murilo Siqueira 

Diretor Acadêmico FAD 

 
Prof. Me. Wiliam Vella Nozaki 

Coordenador da Cátedra Celso Furtado 
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ANEXO 1 - PROJETO DE PESQUISA 

 
 
Os projetos deverão estar de acordo com a seguinte estrutura: 

• mínimo de 10 e máximo de 20 páginas em folha tamanho A4; 

• configuração da página: margens superior e esquerda 3 cm e margens inferior e direita 2,5 cm; 

• formatação de parágrafo: alinhamento justificado, espaço entre linhas de 1,5; 

• título do projeto - fonte Arial tamanho 13, negrito, maiúscula; 

• subtítulos - fonte Arial tamanho 12, negrito; 

• corpo do texto - fonte Arial tamanho 12; 

• SEM encadernar; 

• SEM os elementos pré-textuais (capa, folha de rosto etc); 

• SEM IDENTIFICAÇÃO do autor e do orientador, pois tais dados constarão no formulário de 

inscrição. Este procedimento é fundamental para a avaliação, fazendo-se necessário em virtude 

da exigência de imparcialidade por parte dos avaliadores. 

 
 

Inicie seu Projeto de Pesquisa com o título do projeto e na sequencia (na mesma página) os itens a seguir: 
 
 
Introdução 

Apresente de forma objetiva qual o tema e objeto de seu trabalho. 
 
 
Problematização e Justificativa 

Apresente a revisão da literatura que contemple os estudos que foram e/ou estão sendo realizados 

de acordo com a área afim de seu trabalho, mostrando a importância científica do seu estudo e como 

esta discussão sustenta o seu problema de pesquisa. Por problema de pesquisa, entendemos a 

pergunta de pesquisa que será ou não respondida ao término da mesma, com sua devida 

problematização em relação a literatura apresentada. 
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Objetivos 

Os objetivos devem definir o que se pretende alcançar com a realização da pesquisa. Evite 

objetivos excessivamente amplos ou vagos, dê preferência a verbos como: caracterizar, identificar, 

avaliar, investigar, compreender, etc. Os objetivos aparecem em consonância com os procedimentos de 

pesquisa, sendo estes as formas práticas de alcançar os objetivos apresentados. 

 
 
Procedimentos de Pesquisa e Cronograma de Atividades 

Este item deverá ser muito bem detalhado, pois é por meio dele que os avaliadores conhecerão 

exatamente como você pretende realizar a pesquisa. 

• Ao trabalhar com dados quantitativos, defina cuidadosamente a técnica de amostragem e o 

método que pretende utilizar na análise dos resultados; 

• Ao trabalhar com dados qualitativos, defina cuidadosamente a técnica que empregará 

(grupos focais, entrevistas, histórias de vida, etc.), quantos serão os entrevistados e o método que 

pretende utilizar na análise dos resultados. 

O cronograma de atividades deverá trazer todas as atividades a serem desenvolvidas para um período de 

12 meses (sem nomear o mês especificamente, coloque Mês 1, Mês 2 etc.). O cronograma deve 

indicar as diferentes etapas da pesquisa, incluindo leitura, trabalho de campo, tratamento de dados, 

interpretação, elaboração dos relatórios de andamento e redação do artigo final. 

 
 

Bibliografia 

A bibliografia deve ser listada com a indicação do que já foi lido e citado (referências) e do que ainda 

será objeto de consulta (pesquisa bibliográfica). Apresente a bibliografia de seu projeto conforme as 

normas da ABNT (NBR 6023). 

Para mais informações sobre a normalização de trabalhos acadêmicos ver as seguintes normas 
técnicas: 

• NBR 6023 – Informação e Documentação – Referência: Elaboração; 

• NBR 10520 – Informação e Documentação – Apresentação de citações. 
 

Ou consulte o Manual de Orientação para Trabalhos Acadêmicos de Graduação e Pós-Graduação 

da FESPSP, disponível no link: 

http://www.fespsp.org.br/uploads/documentos/arq_07082013_052705.pdf 
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