São Paulo, 27 de novembro de 2015.

VIII Encontro de Iniciação Científica FECAP/CNPq (PIBIC)
Divulgação da programação e orientações

O VIII Encontro de Iniciação Científica FECAP/CNPq (PIBIC) 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.
Os projetos de pesquisa dos alunos são financiados com bolsas concedidas pelo Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq) e pelo Programa ProCiência da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado
(FECAP).
1. Data de realização do evento:
Data: 14 de dezembro (segunda-feira)
Horário: 10h
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 e PIBIC/CNPq no
período 2014/2015
- 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. 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 11 de dezembro para o seguinte email:
guilherme.tanaka@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 11 de dezembro na Reitoria (11º. Andar, bloco E), entre as
13h e 19h.
O estudante deverá permanecer junto ao seu pôster no local em que o mesmo for exposto no
dia do evento.
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 VIII FECAP Pesquisa e fica sob a
responsabilidade de cada estudante.
4. Programação
APRESENTAÇÃO DE PÔSTERES
1) “Bitcoin: A nova moeda no sistema monetário contemporâneo”
Caio Monteiro Trondoli / Orientador: Erivaldo Costa Vieira
Bolsa PROCIÊNCIA/FECAP

2) “Liderança Feminina no meio corporativo, trajetoria e obstáculos enfrentados do ponto de vista
feminino”
Giselle Santana Alves / Orientadora: Evelyn Barreto Santiago
Bolsa PROCIÊNCIA/FECAP
3) “Relações Públicas nas negociações de conflitos: Identificação, entendimento das dinâmicas das
situações conflituosas com o público interno”
Renan de Oliveira Paz / Orientadora: Sidneia Gomes Freitas
Bolsa PROCIÊNCIA/FECAP
4) “As Intervenções humanitárias pela lente das escolas inglesas: as controvérsias da polarização
teórica do middle ground”
Jhennyfer Lynyker de Oliveira Braga / Orientadora: Claúdia Alvarenga Marconi
Bolsa PROCIÊNCIA/FECAP
5) “Métricas que melhor representam o valor das ações ao investidor”
Wesley Faria Pereira / Orientador: Joelson Oliveira Sampaio
Bolsa PROCIÊNCIA/FECAP
6) “Publicidade Inclusiva: realidade e possibilidades”
Ana Flávia de Andrade Silva e Roger Rangel Mendes Bueno / Orientador: José Carlos Soares
Bolsa PROCIÊNCIA/FECAP
7) “A Gestão De Viagens Corporativas Atrelada À Redução De Custos Dentro Das Organizações”
Jessica Marques Perestrelo / Orientador: Renato Rienzo Del Nero

Bolsa PROCIÊNCIA/FECAP
8) “Impacto na redução de tributos na venda de automóveis no Brasil entre os anos de 2007 a 2014”
Renan Santiago Apolinario / Orientador: Edmauro Carlos de Oliveira

APRESENTAÇÃO ORAL DE TRABALHOS CONCLUÍDOS:
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 / Orientadora: Jésus de Lisboa Gomes
Bolsa PROCIÊNCIA/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 PROCIÊNCIA/FECAP
5) “Dano da indústria nacional em investigações de dumping: Análise dos indicadores aplicados pelo
governo brasileiro entre 1995 e 2013”
Danilo Carmona Ferreira/ Orientadora: 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
7) “Prioridades Axiológicas e Processo Empreendedor: Uma Contribuição à Teoria do EFFECTUATION”
Beatriz Lopes Barbosa / Orientador: Edson Ricardo Barbero
Bolsa PROCIÊNCIA/FECAP

8) “o green marketing e seus paradigmas na comunicação publicitária brasileira”
Fernanda Pitorri Gica da Paz / Orientador: Mario Sergio Zaize
Bolsa PROCIÊNCIA/FECAP
9) “O papel do Brasil como potência emergente: no mundo pós - guerra fria”
Edson Tadeu dos Santos Junior / Orientadora: Daniela Marques Medeiros
Bolsa PROCIÊNCIA/FECAP

10) “Como os conhecimentos sobre as ferramentas de marketing de ralacionamento podem contribuir
na atuação de um profissional de secretariado executivo na perspectiva dos gestores”
Tatyane Neves Marum / Orientadora: Iná Futino Barreto
Bolsa PROCIÊNCIA/FECAP
11) “Desenvolvimento sustentável: o discurso de sustentabilidade das empresas e as empresas B”
Monique Lourenço Lemos da Silva / Orientadora: Miriam Vale
Bolsa PROCIÊNCIA/FECAP
12) “Impacto da crise econômica de 2008 nas políticas de hedge de empresas brasileiras”
Thaís Soares Dourado / Orientador: Marcio Jolhben Wu
Bolsa PROCIÊNCIA/FECAP
13) “O uso de tecnologia pelos profissionais de relações públicas: expectativas do mercado em relação
à capacitação acadêmica”
Andreza de Carvalho Nunes / Orientador: Taiguara Langrafe
Bolsa PROCIÊNCIA/FECAP

14) “Consequências do projeto de lei 6.601/2013 para a categoria de relações públicas na cidade de
São Paulo: um estudo exploratório”
Thatiane Nunes Pereira / Orientador: Marcus Vinicius de Jesus Bonfim
Bolsa PROCIÊNCIA/FECAP

15) “Aspectos Curriculares do bacharelado em administração: um caso de sucesso de uma instituição
privada”
Guilherme de Oliveira Gregorio Tanaka / Orientador: Wanderley Carneiro
Bolsa PROCIÊNCIA/FECAP

16) “Estudo Exploratório sobre a comunicação institucional na AACD”
Alan Martins e Vanessa Massumoto / Orientador: Marcus Vinicius de Jesus Bonfim
Bolsa PROCIÊNCIA/FECAP

17) “Inovação Social: uma alternativa para o desenvolvimento e a inclusão na economia do
conhecimento”
Héricles Santos Barreira / Orientador: Jésus de Lisboa Gomes
Bolsa PROCIÊNCIA/FECAP

6. Procedimentos de Avaliação
Atendendo às orientações do CNPq os avaliadores externos, no prazo de até 10 dias após a
apresentação dos trabalhos, deverão acessar o link http://questionariopibic.cnpq.br/pibic/, fazer login
com senha, seguir as instruções de como proceder à avaliação e preencher o formulário.

7. Comitê Avaliador Externo
Cristina Zokowsky Tavares
http://lattes.cnpq.br/0894965552065529
Rita Maria Lino Tarcia
http://lattes.cnpq.br/5091970329164141
Louremir Reinaldo Jeronimo
http://lattes.cnpq.br/0591442905827738
Maria Tereza Saraiva de Souza
http://lattes.cnpq.br/8996641808269820

8. Comitê Avaliador Interno
Prof. Dr. Wanderley Carneiro
http://lattes.cnpq.br/9059021492691667

Prof. Dr. Marcelo Krokoscz
http://lattes.cnpq.br/1079486291839265

Profa. Dra. Vilma Geni Slomski
http://lattes.cnpq.br/4037547425398159

Prof. Ms. Erivaldo Costa Vieira
http://lattes.cnpq.br/1506725765564371

9. Disposições finais
O VIII Encontro de Iniciação Científica FECAP/CNPq (PIBIC) é um evento de caráter público, aberto a
todos os interessados.
Todos os trabalhos apresentados devem ser originais e obedecerem às normas brasileiras para
apresentação de trabalhos acadêmicos, especialmente no que diz respeito ao reconhecimento das
fontes utilizadas. Não são tolerados trabalhos contendo plágio. Os trabalhos enviados para
apresentação poderão ser submetidos a softwares de detecção de 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.

Qualquer dúvida entre em contato com:
Guilherme (11) 3272.2263; e-mail: guilherme.tanaka@fecap.br
Prof. Dr. Marcelo Krokoscz (11) 3272.2285; e-mail: marcelok@fecap.br
Prof. Dr. Wanderley Carneiro (11) 3272.2316; e-mail: wanderley.carneiro@fecap.br

Atenciosamente,

Prof. Dr. 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
www.fecap.br

