São Paulo, 31 de julho de 2017.

PROGRAMA DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA FECAP/CNPQ
Resultado do Processo Seletivo para Bolsas PIBIC/CNPQ 2017 2
Prezados(as) participantes,
Segue a relação dos projetos aprovados para o Programa de Iniciação Científica para o período de 01
de setembro de 2017 a 31 de agosto de 2018:
1) Da definição e dos limites conceituais da “gestão das grandes potências” a partir da Escola
Inglesa das Relações Internacionais: uma comparação entre as posições da França e da
Alemanha frente ao recrudescimento da crise migratória
2) Mapeamento do Enterprise Risk Management e as características da governança corporativa
em empresas brasileiras
3) Avaliando o grau de inércia do IPCA: um estudo por abertura regional
Próximos passos para os projetos aprovados:
- O professor orientador precisa INDICAR o aluno que receberá a bolsa do CNPQ. Este aluno deve
cumprir as seguintes exigências:
a. Estar regularmente matriculado em um ou mais cursos de graduação do Centro
Universitário FECAP entre o 1° e sexto semestre;
b. Estar regularmente matriculado durante a vigência da bolsa;
c. Poder dedicar pelo menos 12 (doze) horas semanais ao projeto de iniciação científica;
d. Ter cursado a disciplina de Metodologia da Pesquisa ou ter participado da oficina de
elaboração de projetos de pesquisa oferecida semestralmente conforme calendário do
Programa de Iniciação Científica;
e. Não possuir vínculo familiar com membros do Comitê Gestor do Pró-Ciência ou com
o(s) seu(s) potencial(is) orientador(es).
f. Não ter vínculo empregatício (estágio pode);
g. Cadastrar o currículo lattes com o título do projeto de pesquisa e nome do orientador.
(enviar o link do currículo para nós)
h. Abrir uma conta no Banco do Brasil
i. Enviar os dados pessoais do aluno para nós: nome, endereço, telefones, email (que
não seja Hotmail), dados bancários, link do currículo lattes.

Estas informações precisam ser providenciadas RAPIDAMENTE e informadas para o Prof. João
Maurício e Aline (em cópia) para que sejam inseridas na plataforma do CNPQ.
Parabenizamos a todos os participantes e anunciamos que o próximo processo seletivo será realizado
durante o mês de setembro de 2017. Mais informações: http://extensao.fecap.br/?page_id=16
Saudações acadêmicas!
Prof. Marcelo Krokoscz
Coordenador do Programa de Iniciação Científica
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