
 
 

 
DIRETORIA ACADÊMICA, COORDENAÇÃO DE PESQUISA E 

CÁTEDRA CELSO FURTADO - FESPSP 

 

EDITAL DE INSCRIÇÃO  

SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

A Coordenação de Pesquisa da Fundação Escola de Sociologia e Política de São 

Paulo torna público o presente Edital, para a abertura de inscrições, visando à seleção 

de bolsistas para atuarem junto às atividades da Cátedra Celso Furtado – FESPSP. 

 

1. Período e local de inscrição 

 

As inscrições deverão ser realizadas no período entre 07 a 14 de setembro de 2016, 

no Núcleo de Pesquisas em Ciências Sociais, sala 14, da Fundação Escola de 

Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), situada na Rua General Jardim, 522, 

Vila Buarque, São Paulo/SP. Horário de atendimento: das 9:00 às 12:30h e das 13:30 

às 19:00h.  

 

2. Modalidades e número de bolsas 

 

Serão atribuídas duas bolsas de Iniciação Científica para alunos de curso de 

graduação da FESPSP para desenvolver atividades de pesquisa e acompanhamento 

no âmbito da Cátedra Celso Furtado, reinaugurada no presente ano pela FESPSP. A 

bolsa será vigente do período de outubro de 2016 a julho de 2017 e terá o valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais). 

 

3. Requisitos 

 

Para a concessão da bolsa de iniciação científica os interessados deverão estar 

devidamente matriculados em qualquer um dos cursos de graduação da Fundação 

Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), entre o 2º e 6º semestres. 

 

 



 
 

 
4. Compromissos do aluno 

 

As atividades a serem realizadas pelo aluno são: 

 Participação de reuniões mensais e quinzenais da Cátedra Celso Furtado e 

apoio na organização dessas atividades. 

 Realização de pesquisa com temas relacionados à: (i) Relações entre Estado e 

mercado no Brasil; (ii) Estrutura de classes e estratificação social no Brasil; (iii) 

Pensamento desenvolvimentista latino-americano e brasileiro. 

 Transcrição do debate e elaboração de relatório com a sistematização das 

reuniões mensais da Cátedra.  

 Elaboração de um artigo científico com os temas acima elencados, 

preferencialmente incluindo uma dimensão aplicada de pesquisa.  

 

Como produtos deverão ser apresentados: 

 A cada três meses, envio de relatório das atividades desenvolvidas no âmbito 

do projeto aos orientadores, ao coordenador da Cátedra Celso Furtado e a 

Coordenação de Pesquisa. 

 Ao final da vigência do período de bolsa de iniciação científica, apresentar os 

resultados finais de pesquisa aos orientadores da pesquisa, à coordenação da 

Cátedra Celso Furtado e a Coordenação de Pesquisa sob a forma de artigo 

científico. A data para entrega do artigo final é dia 01/09/2017; 

 Apresentar os resultados da pesquisa no Seminário de Pesquisa da FESPSP, 

na modalidade de Comunicação Oral. 

 

5. Documentos exigidos para inscrição 

 

 Formulário de inscrição (disponível no Núcleo de Pesquisas) assinado pelo 

aluno; 

 Currículo Lattes do aluno (impresso no formato sem cores e elementos 

gráficos); 

 Histórico escolar da graduação atualizado. 

 



 
 

 
6. Processo de seleção e critérios de avaliação 

 

a) Os alunos inscritos serão convocados para entrevista com a coordenação de 

pesquisa e com a coordenação da Cátedra Celso Furtado. O orientador da 

pesquisa deve ser o coordenador da Cátedra Celso Furtado. As entrevistas 

serão realizadas entre os dias 19 e 23 de setembro de 2016. Será atribuído ao 

desempenho na entrevista, onde serão avaliados itens como capacidade de 

articulação do aluno e interesse nos temas da pesquisa, o máximo de 10 

pontos; 

b) Na avaliação do histórico escolar da graduação será observada a média geral 

do aluno; 

 A classificação será obtida pela média dos dois itens [(item a + item b)/2 = 

média); 

 Em caso de empate serão considerados, na seguinte ordem, o histórico e a 

entrevista. 

 

7. Confidencialidade e Propriedade Intelectual 

 

 As informações do projeto disponíveis para a pesquisa não poderão ser 

divulgadas sem prévia autorização do coordenador do projeto e do(s) 

orientador(e)s da pesquisa; 

 A autoria do artigo final é do aluno, contudo deve ser citado, em todo e 

qualquer trabalho desenvolvido pelo aluno que utilize dados ou faça menções à 

Catedra Celso Furtado, que o mesmo foi desenvolvido com financiamento da 

Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP).  

 

8. Divulgação dos resultados 

 

A lista dos alunos classificados será divulgada, na Internet e nos murais da FESPSP, 

até o dia 26/09/2016. 

 

Prof. Dr. Aldo Fornazieri   Prof. Me.Wiliam Vella Nozaki 

Diretor Acadêmico    Coordenador da Cátedra Celso Furtado 


