São Paulo, 13 de novembro de 2014.
Circular 156/2014
VII FECAP Pesquisa – Encontro de Iniciação Científica
Ref.: Divulgação da programação e orientações
O VII FECAP Pesquisa é um evento realizado anualmente pelo Programa de Iniciação Científica,
vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Desenvolvimento.
Trata-se de um evento de caráter científico onde são apresentados trabalhos de pesquisa concluídos
ou que estão em andamento. Conta com a participação de professores e alunos que atuaram
diretamente no planejamento, execução e elaboração de investigações com a finalidade de obtenção
de novos conhecimentos na área de negócios.
Nesta edição serão apresentados seis trabalhos concluídos e seis estudos em andamentos sobre
assuntos relacionados à tecnologia, gestão, consumo, comunicação, movimentos sociais, entre outros.
1. Data de realização do evento:
Data: 17 de dezembro (quarta-feira)
Horário: 18h – 22h
Local: Sala 131 – Bloco C (Av. Liberdade, 532 – Estação Liberdade do Metrô)
2. Objetivos
- Divulgar a produção científica realizada pelos bolsistas do Programa Pró-Ciência/FECAP e PIBIC/CNPq
no período 2013/2014.
- Proporcionar ao bolsista uma oportunidade oficial para apresentação do seu trabalho de pesquisa,
dos métodos e técnicas utilizados e dos resultados obtidos;
- Estimular outros estudantes a se envolverem com a prática da pesquisa.
3. Modalidades de apresentação
Os trabalhos serão apresentados em duas modalidades: apresentação oral e apresentação em pôster.
Na modalidade oral, o aluno apresentará em público um resumo do trabalho de pesquisa durante dez
minutos. A apresentação deverá contemplar os seguintes itens: 1.TÍTULO; 2.PERGUNTA DE PESQUISA;
3. OBJETIVOS; 4. E TÉCNICAS UTILIZADAS; 5. PRINCIPAIS RESULTADOS; 6. CONCLUSÕES.

A apresentação deve ser feita obrigatoriamente pelo estudante bolsista.
Cada estudante terá estritamente dez minutos para fazer a sua apresentação na ordem
programada;
Caso necessário, será permitido o uso de no máximo CINCO slides para projeção utilizando o
slide mestre da FECAP.
Os slides deverão ser enviados até o dia 16 de dezembro para o seguinte email:
marcelok@fecap.br
Na modalidade pôster deverá ser confeccionado um painel com as especificações dadas, contendo os
seguintes itens obrigatórios: 1. INTRODUÇÃO; 2. OBJETIVOS; 3. METODOLOGIA; 4. RESULTADOS
PRELIMINARES; 5. FONTES CONSULTADAS.
O trabalho deverá ser apresentado em um pôster com 0,75 m de largura por até 1,20 m de
altura, confeccionado em papel 150g branco com acabamento para ser pendurado.
O pôster deve ser entregue no dia 16 de dezembro na Reitoria (11º. Andar, bloco E).
O estudante deverá permanecer junto ao seu pôster no local em que o mesmo for exposto no
dia do evento, no período das 18h às 19h.
Durante a apresentação o estudante deverá responder às eventuais perguntas sobre o trabalho
feitas pelos visitantes.
A retirada do painel só poderá ser efetuada no final do VII FECAP Pesquisa e fica sob a
responsabilidade de cada estudante.
4. Programação
18h – Apresentação de Pôster
19h – Abertura: “A produção científica da FECAP”
. Prof. Dr. Wanderley Carneiro – Pró-Reitor de Extensão e Desenvolvimento
. Prof. Dr. Marcelo Krokoscz – Coordenador do Programa de Iniciação Científica
19h30 – Palestra: “A pesquisa no mundo dos negócios” 20h – Apresentação oral de trabalhos concluídos:
1) “O poder das Redes Sociais na Organização Social”
. Carolina Rezende Pinho / Orientadora: Elaini C. G. Silva (bolsa PRÓ-CIÊNCIA/FECAP)

2) “Soudcloud - Produção e consumo de conteúdo sonoro digital”
. Glauco De Castro / Orientador: Rafael Yamaga (bolsa PRÓ-CIÊNCIA/FECAP)
3) “O pensamento econômico ilustrado e sua influência no movimento de industrialização da Europa e
da América sob a ótica da Nova Economia Institucional”
. Rafael Martins Barisauskas / Orientador: Nelson Mendes Cantarino (bolsa PRÓCIÊNCIA/FECAP)

4) “Estabilidade monetária e Cepal: A heterogenidade da doutrina desenvolvimentista latinoamericana”
. Pedro Luiz Moura Aprigio Da Silva Prado / Orientador: André Roncaglia de Carvalho (bolsa
PRÓ-CIÊNCIA/FECAP)

5) “Estrutura de capital: evidências empíricas no Brasil”
. Gabriel Hideo Sakai De Macedo / Orientador: Joelson Oliveira Sampaio(bolsa PRÓCIÊNCIA/FECAP)

6) “A tecnologia na sala de aula: Utilização de aplicativos educacionais por estudantes universitários”
. Emerson Feitosa Arrais / Orientador: Gustavo Marcondes Salati (bolsa PRÓ-CIÊNCIA/FECAP)
22h – Encerramento
5. Apresentação de pôsteres
1) “Transparência na administração Municipal. Um estudo das práticas de divulgação de informações à
sociedade nas Prefeituras Municipais com fundamento na Lei de Acesso a Informações”
. Augusto Pellicer / Orientador: Jésus de Lisboa Gomes (bolsa PRÓ-CIÊNCIA/FECAP)
2) “Brand Equit x Marketing Tradicional”
. Aline Chapin Stukart / Orientadora: Tânia Maria de Oliveira Teixeira Pinto (bolsa PIBIC/CNPq)
3) “Análise dos fatores que geram interesse ou desinteresse, na percepção dos alunos da graduação da
fecap pela inicição científica”
. Vanessa Miranda / Orientador: Marcelo Krokoscz (bolsa PIBIC/CNPq)

4) “Da rede para as ruas: Os movimentos sociais populares que ganham vida na internet e força nas
ruas”
. Andréa Soares da Costa / Orientador: Emmanuel Silva Nunes de Oliveira Jr (bolsa PRÓCIÊNCIA/FECAP)

5) “Dano da indústria nacional em investigações de dumping: Análise dos indicadores aplicados pelo
governo brasileiro entre 1995 e 2013”
. Danilo Carmona Ferreira / Orientador: Elaini Cristina Gonzaga Silva (bolsa PIBIC/CNPq)
6) “Uma análise da reparação ás vítimas construído a partir do Tribunal Penal Internacional e outras
experiências de reparação em perspectiva comparada”
. Stéfannie Leffler / Orientadora: Cláudia Alvarenga Marconi (bolsa PIBIC/CNPq)
6. Disposições finais
O VII FECAP Pesquisa é um evento de caráter público, aberto a todos os interessados.
Todos os trabalhos apresentados devem ser originais e obedecerem as normas brasileiras para
apresentação de trabalhos acadêmicos, especialmente no que diz respeito ao reconhecimento das
fontes utilizadas. Não são tolerados trabalhos contendo plágio.
Todos os participantes declaram estar cientes destas orientações e concordam com as mesmas. Os
autores dos trabalhos autorizam que seus nomes e títulos dos trabalhos sejam divulgados pela FECAP
em quaisquer mídias.
Os casos omissos e aqueles não previstos nestas diretrizes serão analisados pelo Comitê Gestor de
Iniciação Científica da FECAP.
Atenciosamente,

Prof. Marcelo Krokoscz
Coordenador do Programa de Iniciação Científica
Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado - FECAP
Avenida Liberdade, 532 CEP 01502-001 São Paulo
Tel: (55) (11) 3272 2309

