
 

 

 

 

FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA DE SÃO PAULO  

DIRETORIA ACADÊMICA  

COORDENAÇÃO DE PESQUISA E EXTENSÃO  

EDITAL DE SELEÇÃO 01/2021  

Inscrição de Estudantes para o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC FESPSP) e 

Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica (PIVIC-FESPSP) - 2021-2022  

Categoria: Ação Vila Buarque 

 

 

A Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP) torna público o presente Edital de abertura 

de inscrições visando à seleção de estudantes para o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

(PIBIC) e o Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica (PIVIC).  

 

1. Período e local de inscrição 

A inscrição se dará de 10/07/21 a 31/07/21, por meio do envio dos documentos em PDF (ver item 4) para o 

e-mail pesquisa@fespsp.org.br, com o assunto “Inscrição PIBIC 01/21 + nome do GT + Nome Completo do(a) 

candidato(a)”, ou “Inscrição PIVIC 01/21 + nome do GT + Nome Completo do(a) candidato(a)”. Podem se 

candidatar estudantes de quaisquer dos cursos de graduação da FESPSP, desde que tenha cursado, no 

primeiro semestre de 2021, até o 5º. semestre de Biblioteconomia e Ciência da Informação, e até o 7º. 

Semestre e de Administração e de Sociologia e Política.  

 

2. Modalidades e bolsas 

Serão concedidas (05) bolsas PIBIC, uma para cada Grupo de Trabalho (GT), com duração de 6 meses (de 01 

de agosto de 2021 a 31 de janeiro de 2022), prorrogáveis por mais 06 meses.   

 

É possível, também, a participação voluntária dos(das) estudantes, na modalidade PIVIC, sem limite de 

interessados(das), que dará direito aos créditos acadêmicos compatíveis com o desenvolvimento da 

pesquisa. 

 

A participação em quaisquer das modalidades objetiva colocar o(a) estudante em contato com processos e 

práticas já estabelecidos, oferecendo a oportunidade de vivência e aprendizado em investigação acadêmica.  

 



 

 

 

 

A modalidade PIBIC oferece bolsas no valor de R$ 450,00 mensais, pagos mediante depósito em conta 

corrente, ou conta-poupança, do banco Itaú S/A, totalizando 6 (seis) parcelas, prorrogáveis por mais 6 meses  

 

Fica vedada a participação, com exceção para a modalidade PIVIC, de estudantes que já tenham participado 

de quaisquer outras modalidades do PIBIC com recebimento de bolsa, anteriormente a este Edital.  

 

As 05 (cinco) bolsas serão distribuídas nos GT’s relacionados com a Ação Vila Buarque, da forma como se 

explica a seguir: 

 

2.1 Ação Vila Buarque  

Trata-se de uma iniciativa institucional de mobilização e pactuação de atores territoriais objetivando 

implementar um conjunto de atividades voltadas para a investigação das formas de enfrentamento dos 

efeitos da pandemia de Covid 19 no bairro da Vila Buarque.  

 

A partir de convênio acadêmico entre a FESPSP e parceiros, estabeleceu-se o programa Ação Vila Buarque, 

dividido em 05 GT’s focados na construção de uma cartografia sociocultural, econômica, patrimonial e 

ambiental da região, a partir de um perímetro circular cujo centro se encontra na Rua General Jardim. Tem 

como objetivo, nesta primeira etapa, formar um banco de dados e informacional, que subsidie capacitações 

e formação de pesquisadores e agentes sociais, para sua inserção no debate da realidade urbana e 

comunitária, do acesso à Informação e ao Conhecimento e às práticas de gestão econômica e empresarial, 

assim como outras oportunidades e iniciativas, estabelecendo as Entidades envolvidas como lideranças no 

protagonismo político-comunitário da região. 

 

Todas as atividades realizadas serão orientadas por professores pesquisadores e estão coadunadas com 

objetivos de pesquisa previamente definidos. 

 

2.2 Grupos de Trabalho – GT’s  

GT 01: TERRITÓRIO, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO  

Parceria institucional FESPSP e Associação Escola da Cidade, é coordenado pelas professoras Carolina Heldt 

e Marta Bergamin, e pelos professores Pedro Vada e Pedro Sales. Tem como objetivos de trabalho analisar a 

conformação territorial, os conflitos sócio-espaciais e os vetores de desenvolvimento urbano do território da 

Vila Buarque, por meio da produção de cartografias, reflexões teóricas e práticas de mapeamento das redes 



 

 

 

 

sociais locais. A pesquisa coletiva e interdisciplinar a ser realizada possui como agenda inicial de trabalho as 

seguintes atividades: 

 

a. Levantamento e sistematização da produção acadêmica referida ao tema; 

b. Elaboração de cartografia físico-funcional do território em questão; 

c. Mapeamento de redes sociais, territorialidades e temporalidade inerentes; 

d. Análise do campo teórico pertinente; 

e. Realização de entrevistas com agentes comunitários e acadêmicos e extroversão mediante 

plataformas digitais; 

f. Identificação vetores de transformação urbana e suas externalidades; 

g. Formulação das hipóteses das diretrizes de intervenção urbana. 

 

GT 02: SAÚDE, SOCIEDADE E SEGURANÇA ALIMENTAR 

Parceria institucional FESPSP e a Escola de Saúde Pública da Santa Casa, é coordenado pelas professoras 

Cinthya Sette, Sonia Hotimsky e Karina Calife. Pretende contribuir para o diagnóstico da situação de saúde e 

segurança alimentar da população do território, acesso a direitos sociais, em particular ao acesso a saúde, a 

educação e a seguridade social. Alguns aspectos serão tratados com mais cuidado, como a perspectiva de 

gênero, a violência contra a mulher, a saúde do trabalhador e os processos de insegurança alimentar aos 

quais estão expostas as pessoas em situação de vulnerabilidade. 

 

A pesquisa coletiva e interdisciplinar a ser realizada possui como agenda inicial de trabalho as seguintes 

atividades: 

 

a. Mapeamento dos serviços institucionais e comunitários de saúde e segurança alimentar; 

b. Desenvolvimento de uma rede de pesquisa, extensão e projetos de intervenção sobre saúde, 

sociedade e  segurança alimentar na região; 

c. Realização de oficinas e seminários me parceria com instituições e entidade da região. 

 

GT 03: CULTURA E DIVERSIDADE  

Este GT é coordenado pela Professora Caroline Cotta de Mello Freitas e consiste num levantamento sobre a 

memória da ocupação do território da Vila Buarque e mapeamento dos equipamentos culturais existentes, 

uma vez que o bairro é considerado um polo cultural importante na região central da cidade. O GT pretende, 



 

 

 

 

no tempo de sua permanência: construir uma memória da ocupação do território, entendida em sentido 

amplo, isto é, formais e informais, características do público e mapear a diversidade deste, conforme 

marcadores sociais da diferença (como raça, classe, gênero, orientação sexual, idade, região de origem, 

deficiência física, entre outros que se mostrem relevantes).  

 

São atividades previstas: 

 

a. Identificação de informações sobre a história do território e de sua ocupação; 

b. atualização de dados sobre os espaços e instituições culturais localizadas no território da Vila Buarque; 

c. sistematização das informações; 

d. construção de um mapa que recupere a memória do território, localize os equipamentos formais e 

informais de cultura, bem como apresente possibilidade de expressão (por meio de interação com o 

público) das pessoas que vivem e circulam no território; 

e. relatório final. 

 

 

GT 04: ECONOMIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO LOCAL 

Constituído por pesquisadores(ras) da FESPSP, é coordenado pelo Professor William Nozaki, com apoio da 

Professora Carla Diéguez, e professor Douglas Murilo. O grupo deve promover estudos socioeconômicos e 

demográficos, além de mapeamentos da infraestrutura econômica, que permitam sinalizar perspectivas para 

região no âmbito do mercado de trabalho, bem como no tocante ao desenvolvimento local e na busca por 

vocações econômicas territorializadas. Nesse sentido, os trabalhos realizados devem assumir um caráter 

multidisciplinar, com contribuições no campo da Economia do Trabalho, Sociologia do Trabalho e 

Desenvolvimento Econômico.  

 

A pesquisa coletiva e interdisciplinar a ser realizada possui como agenda inicial de trabalho as seguintes 

atividades: 

 

a. mapeamento da realidade socioeconômica da região; 

b. constituição de perfil de trabalhadores formais nos estabelecimentos; 

c. contagem dos negócios informais; 

d. mapa de negócios. 



 

 

 

 

GT 05 TRANSVERSAL: DOCUMENTAÇÃO, MEMÓRIA E COMUNICAÇÃO  

Parceria institucional FESPSP com a Agência Oboré (projetos “Repórter do Futuro” e “V. Buarque: um bairro 

que pensa o Brasil”), coordenado pela jornalista Ana Luiza Zamboni e por Marco Piva, diretor de comunicação 

da FESPSP. De natureza transversal, portanto, agregadora de olhares e conhecimentos de vários estatutos 

disciplinares, este GT propõe-se a acompanhar, de forma ativa e criativa, as discussões, atividades e 

produções originadas do projeto Ação Vila Buarque, a partir da continuação de suas estratégias de 

documentação, memória e comunicação a ser elaborada conjuntamente pelas equipes coordenadoras – 

técnicas e de apoio - e respectivas instituições parceiras.  Cabe também a este GT sensibilizar e preparar os 

estudantes e demais membros das equipes para que atuem de forma coordenada e sintonizada na criação 

de peças comunicacionais multimídia.  

 

São atividades previstas: 

 

a. desenvolvimento de estratégia de cobertura e documentação do Projeto; 

b. organização da atividade de formação interdisciplinar, pautada no projeto Repórter do Futuro; 

c. colaborar na organização de debates e discussões, consolidando as parcerias institucionais. 

 

 

3. Compromissos 

Os(as) pesquisadores(as) iniciantes selecionados(as), assumem os seguintes compromissos em relação ao 

PIBIC e PIVIC FESPSP: 

 

a. Manter-se regularmente matriculado(a) no período de vigência do programa; 

b. Apresentar relatório semestral de atividades; 

c. Ao final da vigência do período de bolsa: apresentar proposta de texto acadêmico para publicação em 

periódico científico e os resultados de sua pesquisa em evento acadêmico, além de, obrigatoriamente 

no Seminário anual de pesquisa e extensão da FESPSP; 

d. Nas publicações e trabalhos apresentados derivados da pesquisa realizada, fazer referência à sua 

condição de estudante participante do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC-

FESPSP); 

e. Devolver à FESPSP, em valores atualizados, a(s) quota(s) recebida(s) indevidamente, caso os requisitos 

e compromissos assumidos não sejam cumpridos. 



 

 

 

 

4. Documentos exigidos para inscrição 

a. Folha de dados, conforme modelo (ANEXO A), em PDF; 

b. Curriculum Vitae; 

c. Carta de intenção contendo: i) sua percepção sobre o tema do GT para o qual está se candidatando; ii) 

em linhas gerais, como essa experiência poderia compor um projeto de pesquisa sobre o tema 

escolhido; iii) experiência, conhecimentos, habilidades e atitudes que o(a) capacitem para esta vaga. 

d. Esta modalidade de bolsa dispensa apresentação de projeto, na medida em que a linha de pesquisa e 

as atividades previstas para o(a) bolsista estão previamente definidas pelos GT’s. 

 

5. Processo de seleção e critérios de avaliação 

Para a seleção serão considerados: currículo, histórico escolar e entrevista com os (a)s candidatos(as), além 

da análise da carta de intenção. 

 

Para compor a nota final de classificação no processo seletivo será considerado: 

▪ Nota de 0 a 2 para currículo; 

▪ Nota de 0 a 2 para histórico escolar (este documento será providenciado pela Coordenação de 

Pesquisa e Extensão); 

▪ Nota de 0 a 2 para a carta de intenção; 

▪ Nota de 0 a 4 para a entrevista. 

 

A classificação final será calculada da seguinte maneira:  

Nota Currículo (até 2) + Nota Histórico Escolar (até 2) + Nota da carta de intenção (até 2) + Nota Entrevista 

(até 4) = Nota final (até 10). 

 

a. Os(as) candidatos(as) que obtiverem nota final inferior a 7,0 (sete) serão desclassificados(das). 

b. Em caso de empate serão considerados, na seguinte ordem: i) melhor nota da carta de intenção; ii) 

melhor nota da entrevista. 

c. As entrevistas serão feitas diretamente com os(as) coordenadores(as) do GT. Serão avaliados itens 

como capacidade de articulação do estudante, desempenho escolar, experiências anteriores e 

interesse/conhecimento dos temas abordados pela agenda de trabalho do GT. 

 

 



 

 

 

 

6. Divulgação dos resultados 

A lista dos(as) pesquisadores(as) iniciantes aprovados(as) será divulgada por e-mail aos(às) candidatos(as), 

no site da FESPSP e em suas redes sociais, até o dia 10/08/2021.  

 

7. Período de vigência das bolsas 

A participação dos(as) estudantes no programa iniciará em agosto de 2021 e será finalizada em janeiro de 

2022. Caso o(a) estudante solicite trancamento ou cancelamento de sua matrícula, será automaticamente 

desligado(a) do PIBIC, ou PIVIC, FESPSP. Da mesma forma, o não atendimento a no mínimo 75% dos 

compromissos assumidos com a Coordenação do Grupo de Pesquisa, impedirá o(a) estudante de solicitar 

prorrogação da bolsa. 

 

8. Disposições gerais 

Apenas será prorrogado o prazo de atendimento aos compromissos dispostos no Item 3, caso o(a) estudante 

apresente problemas de saúde justificados por licença médica superior a 15 dias.  

 

O(a) estudante que completar o PIBIC, ou PIVIC, terá direito ao certificado de participação e poderá obter 

créditos acadêmicos em pesquisa.  

 

Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação de Pesquisa e Extensão e pela Direção Acadêmica. 

 

 

São Paulo, 06 de julho de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Eduardo Santos 
Diretor Acadêmico 

 

Profa. Dra. Maria Rosa Crespo 
Coordenadora de Pesquisa e Extensão 



 

 

 

 

 

ANEXO A 

Folha de dados 

 

 

Nome completo:  

 

RA:  

 

Curso:  

 

e-mail:  

 

Telefone: 


