São Paulo, 31 de outubro de 2017.
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PRÓ-CIÊNCIA / FECAP
RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO PARA BOLSAS 2017 2
Prezados(as) participantes,
Segue a relação dos PROJETOS APROVADOS para o Programa de Iniciação Científica para o período de 01 de
novembro de 2017 a 31 de outubro de 2018:
1) Como as organizações lidam com a situação das cotas para pessoas com deficiência: estudo de caso
em uma companhia municipal.
2) Percepção da qualidade sob a ótica do usuário: uma comparação dos serviços de transporte público
urbano por ônibus nas principais zonas da cidade de São Paulo.
3) Concentração econômica: atuação das Big Four no mercado de capitais no período de 2012 a 2016.
4) Planejamento Financeiro pessoal para aposentadoria: um estudo comparativo com discentes dos
cursos de graduação da FECAP.
5) Precificação de serviços contábeis na cidade de São Paulo.
6) Mensurando o grau de pass-through cambial para o IPCA: uma análise por subgrupos e regiões
metropolitanas do Brasil.
7) Políticas públicas para integração de imigrantes econômicos: uma análise comparativa entre Japão e
Canadá.
8) A profissional de Secretariado e o mercado de trabalho: uma análise a partir da teoria do
reconhecimento de Axel Honneth.
Nesta edição recebemos 17 (dezessete) projetos de pesquisa, sendo que 14 (catorze) foram propostos na
modalidade ESTUDANTE e 3 (três) na modalidade PROFESSOR. O programa tinha disponível 8 (oito) bolsas.
As avaliações foram feitas de acordo com regulamento do programa. Os projetos elaborados por professores
receberam o parecer de dois professores doutores e os projetos elaborados pelos estudantes, receberam um
parecer elaborado por um professor com titulação mínima de mestre.
Os pareceres foram realizados pelo sistema double blind review por meio do qual a identificação de autores e
pareceristas é confidencial. Entretanto, todos os participantes receberão nos próximos dias, por email, uma
cópia dos pareceres de avaliação.
Registramos aqui o nosso agradecimento a todos os inscritos e aos professores que contribuíram com o
programa indicando pareceristas externos, participando das atividades de formação e incentivando a
participação dos alunos e professores. Contamos sempre com o seu apoio!
Parabenizamos a todos os participantes e anunciamos que o próximo processo seletivo será realizado durante o
mês de setembro de 2018. Desde já, toda a comunidade educativa está convidada a participar. Mais
informações sobre o programa aqui: http://extensao.fecap.br/?page_id=16
Saudações acadêmicas!
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