São Paulo, 30 de maio de 2018.

PROGRAMA DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
PRÓ-CIÊNCIA / FECAP – PIBIC/CNPq
RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO PARA BOLSAS 2018 1
Prezados(as) participantes,
Segue a relação dos PROJETOS APROVADOS para o Programa de Iniciação Científica para o período de 01 de
agosto de 2018 a 31 de julho de 2019 (Pró-Ciência e PIBIC).

1) As Relações Públicas e a Gestão da Reputação na Era do Usuário-Mídia. (BOLSA PIBIC/CNPQ)
2) Relação de poder e importância estratégica de Stakeholders: estudo em IPOs de empresas brasileiras.
(PESQUISA VOLUNTÁRIA – SEM BOLSA)
3) Desigualdade Econômica: um estudo sobre o Estado de São Paulo entre os anos de 2000 a 2015.
(BOLSA PIBIC/CNPQ)
4) Plágio em artigos publicados nos periódicos indexados na Scientific Periodicals Electronic Library
(SPELL): um estudo comparativo entre 2013 e 2018. (BOLSA PRÓ-CIÊNCIA/FECAP)
5) Programas de qualidade de vida no trabalho: contribuições para a produtividade e o bem-estar do profissional
de Secretariado Executivo. (BOLSA PRÓ-CIÊNCIA/FECAP)
6) Relação entre a Agressividade Tributária e o Turnover forçado do CEO no mercado de capitais
brasileiro. (BOLSA PRÓ-CIÊNCIA/FECAP)
7) Por uma Sociologia História dos Genocídios: Um Estudo Comparativo entre os casos Armênio e
Alemão. (BOLSA PIBIC/CNPQ)
8) Stakeholders e Gestão de Riscos. (PESQUISA VOLUNTÁRIA – SEM BOLSA)
9) Existe lógica na propaganda política? Um estudo dos argumentos na propraganda política das eleições
de 2018. (BOLSA PRÓ-CIÊNCIA/FECAP)
10) A Responsabilidade Social Empresarial: uma análise comparativa de relatórios de sustentabilidade.
(BOLSA PRÓ-CIÊNCIA/FECAP)
11) Um estudo bibliométrico sobre a produção científica em gerenciamento de crise no campo das
Relações Públicas realizada na última década no Brasil e nos Estados Unidos. (BOLSA PRÓCIÊNCIA/FECAP)
12) Eficiência das Estratégias de Hedge no Gerenciamento de Riscos do Preço do Boi Gordo com Futuros
da B3. (BOLSA PIBIC/CNPQ)
13) Iniciativas para o fomento ao empreendedorismo em IES. (BOLSA PRÓ-CIÊNCIA/FECAP)
Nesta edição recebemos dezoito projetos de pesquisa elaborados por alunos e professores. As avaliações foram
feitas preferencialmente por pesquisadores filiados a outras instituições. Conforme o regulamento do
programa, projetos elaborados por professores receberam o parecer de dois professores doutores e os projetos
elaborados por alunos, receberam um parecer elaborado por professor com titulação mínima de mestre.
Os pareceres foram realizados pelo sistema blind review por meio do qual a identificação de autores e
pareceristas é confidencial. Entretanto, todos os participantes receberão por email uma cópia do parecer 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. Contaremos 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!
COMITÊ DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – FECAP
Prof. Leonardo Lugoboni | Prof. Wanderley Carneiro | Profa. Vilma Geni Slomski | Prof. Erivaldo Costa Vieira.

