
 

 

 
 
 

EDITAL PIBIC/CNPq - FGV CPDOC 2022-2023 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

Chamada para Seleção de Bolsistas 
 

 
A Escola de Ciências Sociais FGV CPDOC torna pública a presente chamada pública 
para seleção de bolsistas no âmbito do Programa Institucional de Iniciação Científica 
(PIBIC), que conta com bolsas do CNPq e da Fundação Getulio Vargas.   
 
 
1. Objetivos do PIBIC 
1.1. Contribuir para a formação científica dos estudantes de graduação, bem como 
para o desenvolvimento de recursos humanos para a pesquisa no Brasil;  
1.2. Estimular pesquisadores a promover o engajamento de seus estudantes de 
graduação em atividades científicas, contribuindo assim para o aumento da 
capacidade de pesquisa da instituição; 
1.3. Despertar a vocação científica e capacitar talentos potenciais entre estudantes 
de graduação;  
1.4. Estimular o pensamento crítico e a criatividade. 
 
2. Sobre o financiamento 
2.1. Este edital visa selecionar 6 estudantes para bolsas de Iniciação Científica; 
2.2. É vedada a divisão da mensalidade de uma bolsa entre dois ou mais alunos; 
2.3. A presente chamada poderá ser revogada devido ao eventual cancelamento de 
financiamento ou por motivação de interesse institucional, decorrente de fato 
superveniente, em decisão fundamentada, conforme legislação vigente 
 
3. Requisitos do Bolsista 
3.1. Ser aluno regularmente matriculado em curso de graduação e inscrito em 
disciplinas durante a vigência da bolsa;  
3.2. Dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas e de pesquisa;  
3.3. Possuir Currículo Lattes atualizado;  
3.4. Não possuir vínculo empregatício e não estar recebendo qualquer outra 
modalidade de bolsa proveniente de órgão público municipal, estadual ou federal;  
3.5. Não estar com pendências relacionadas a obrigações em projetos anteriores 
desenvolvidos no âmbito da FGV CPDOC ou com fomento público à pesquisa. 
 
4. Compromissos do Orientador e do Bolsista 
4.1. No caso do orientador, é obrigatório incluir o nome do bolsista e referência ao 
financiador da bolsa de IC nas publicações e nos trabalhos apresentados em 
eventos acadêmicos, cujos resultados tiveram a participação efetiva do bolsista;  
4.2. No caso do bolsista, fazer referência à sua condição de bolsista do CNPq ou da 
FGV nas publicações e trabalhos apresentados que estejam relacionados ao projeto 
de pesquisa de sua bolsa PIBIC; 
4.3. É vedado ao orientador repassar a outro a orientação de seu(s) bolsista(s). Em 
caso de impedimento eventual do orientador, a(s) bolsa(s) retorna(m) à 
coordenação de Iniciação Científica da Instituição; 
4.4. É obrigatório enviar um relatório final, de acordo com especificações pré-
estabelecidas, e outras informações pertinentes ao projeto demandados pela 
FGV ou pelo CNPq; 



 

 

4.5. É obrigatório apresentar os resultados da 
pesquisa no Seminário de Iniciação Científica promovido pela Pró-Reitoria de 
Pesquisa e de Ensino da FGV, com a presença do orientador, ao final da vigência 
da bolsa;  
4.6. Devolver ao CNPq ou à FGV, conforme o caso, em valores atualizados, 
mensalidade(s) recebida(s) indevidamente, na hipótese de os requisitos e 
compromissos assumidos neste edital não terem sido cumpridos;  
4.7. Todos devem manter seu Currículo na Plataforma Lattes atualizado; 
4.8. Todos devem manter seu e-mail atualizado junto ao Programa de Iniciação 
Científica e se comprometer a checar a caixa de mensagens com regularidade, pois 
toda comunicação oficial será realizada por este meio; 
4.9. Manter conduta compatível com as normas acadêmicas, administrativas e 
legais expressas no Código de Ética e demais regulamentos internos da FGV. 
 
5. Inscrições  
5.1. Os projetos com vagas abertas estão listados no ANEXO 1;  
5.2. Os interessados farão inscrições por e-mail diretamente com os orientadores 
dos projetos a que estão se candidatando, enviando link para o seu Currículo Lattes 
e uma carta de intenções; 
5.3 O período de inscrições vai de 12 a 26 de agosto de 2022; 
5.4. Cabe aos orientadores decidir sobre a realização de outras fases de processo 
seletivo, com base em demandas específicas de cada projeto; 
5.5. O resultado final será publicado no Portal FGV CPDOC até 29 de agosto de 
2022 e cada bolsista selecionado também será comunicado por e-mail. 
 
6. Vigência da Bolsa 
6.1. A vigência da bolsa é de doze meses, com previsão de início em setembro de 
2022 e término em agosto de 2023; 
6.2. A vigência da bolsa poderá ser ajustada a partir do calendário oficial do CNPq.  
 
7. Implementação da Bolsa 
7.1. O candidato contemplado com bolsa de iniciação científica do CNPq deve se 
cadastrar na Plataforma Carlos Chagas, informando seus dados bancários no Banco 
do Brasil; 
7.2. O candidato contemplado com bolsa de iniciação científica da FGV deve se 
cadastrar junto à Secretaria Administrativa da FGV CPDOC, informando seus dados 
bancários em banco com operação em território nacional; 
7.3. Os bolsistas devem ser titulares únicos da conta bancária utilizada para 
pagamento da bolsa de iniciação científica. 
 

Rio de Janeiro, 10/08/2022. 
Retificado em 22/08/2022. 

  



 

 

 
 
 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica  
PIBIC 2022-2023 

 
Chamada para Seleção de Bolsistas 

Lista de Projetos 
ANEXO 1 

Retificado em 15/08/2022. 

 

PROJETO: A Escola no Acervo: Visitas escolares presenciais e a função social e educativa do 

arquivo 

ORIENTADORA: Daniele Amado 

RESUMO: O projeto pretende analisar o impacto das atividades lúdicas e educativas 
desenvolvidas durantes as visitas escolares presenciais da iniciativa, “Escola no Acervo”, para 
os estudantes e os professores que participam das visitas. A iniciativa faz parte do projeto de 
pesquisa aplicada intitulado, “Difusão e Educação Patrimonial”, desenvolvido desde 2017 
visando democratizar o acesso ao acervo histórico de arquivos pessoas da Escola de Ciências 
Sociais e principalmente se aproximar do público escolar, promovendo dessa forma a função 
social e educativa do arquivo custodiado pela FGV CPDOC. 

 

PROJETO: Argumentos contra e a favor da renda básica na Câmara Federal: recorte dos últimos 

5 anos 

ORIENTADOR: Jimmy Medeiros 

RESUMO: Basic Income, mais conhecida no Brasil sob a alcunha de “Renda Básica de 
Cidadania”, é uma política pública de natureza mais inclusiva por ser universal, individual e sem 
a exigência de condicionalidades. Desta forma, a seleção dos beneficiários independe do sexo, 
da idade, da condição física, da condição de renda, da cor ou raça dos indivíduos ou mesmo da 
condição empregatícia do beneficiário. O debate político sobre a assistência social tem indicado 
mudanças em direção à instituição da Renda Básica. A pesquisa a ser desenvolvida objetiva, de 
forma geral, analisar os discursos proferidos por membros do legislativo federal no Brasil sobre 
a Renda Básica, nos últimos 5 anos. A análise dos discursos será feita de duas formas, a primeira 
com base em recursos de leitura distante através do software R e a segunda levará em conta as 
orientações da análise do discurso, considerando o seu conteúdo e o contexto, como o projeto 
em discussão ou período político em debate. Ao final, será feita uma análise comparativa dos 
resultados obtidos em ambas as metodologias empregadas. 

 

PROJETO: Ciência e engajamento na Guerra Fria: a sociologia latino-americana nas décadas 

de 1960 e 1970 

ORIENTADOR: João Marcelo Maia 

RESUMO: A pesquisa tem como objetivo geral realizar uma análise transnacional da história da 
sociologia latino-americana nas décadas de 1960 e 1970, destacando as redes formadas por 
indivíduos-chaves e a circulação de objetos de conhecimento, tais como livros, artigos e 
periódicos. Parte-se da hipótese de que o debate em torno do compromisso/engajamento dos 
cientistas e as tensões geopolíticas produzidas pela Guerra Fria Cultural na região moldaram 
essas redes e esses processos de circulação. Numa primeira etapa, levantamos significativo 
material sobre as redes formadas pelo sociólogo norte-americano Irving Horowitz (1929-2012) e 
a sua editora Transactions na América Latina, destacando sua correspondência com os 
sociólogos Gino Germani e Pablo Casanova, e com o editor Arnaldo Orfila Reynal. Nesta etapa 
final (2022-2023), iremos nos concentrar em dois aspectos ainda não devidamente explorados: 

https://cpdoc.fgv.br/equipe/DanieleAmado
https://cpdoc.fgv.br/equipe/JimmyMedeiros
https://cpdoc.fgv.br/equipe/JoaoMarcelo


 

 

a) relação estabelecida pelo Instituto Latino-Americano de 
Relações Internacionais (ILARI, 1965-1973), uma iniciativa do Congresso pela Liberdade da 
Cultura (CLC), com a comunidade dos cientistas sociais na região, em especial com sociólogos 
brasileiros; b) a circulação de ideias sobre o compromisso/engajamento dos cientistas sociais, 
seja por meio da tradução e recepção da chamada “sociologia crítica norte-americana” em 
editoras latino-americanas, seja por intermédio da publicação de artigos e livros dos próprios 
cientistas sociais latino-americanos publicados entre 1968 e meados da década de 1970. 

 

PROJETO: Radiografia do comportamento parlamentar na Comissão de Direitos Humanos e 

Minorias da Câmara dos Deputados (2001-2021) 

ORIENTADOR: Márcio Grijó 

RESUMO: O presente projeto tem como objetivo analisar a evolução da “atuação parlamentar” 

na Comissão de Direitos Humanos e Minorias durante os últimos 20 anos, isto é, buscamos 

através desse recorte analisar a variação longitudinal da “produção legislativa” considerando não 

só a iniciativa e tramitação de leis e de requerimentos, mas também as estratégias discursivas 

para validar estes procedimentos por meio de pareceres e justificativas na apresentação de 

leis/requerimentos e dos debates na comissão. Em termos de contribuição ao debate teórico, o 

recorte longitudinal nos permitirá identificar de maneira sistemática os agentes políticos 

relevantes, a saliência dos temas tratados na comissão e, por fim, os efeitos da mudança das 

coalizões governativas na “produção legislativa” da CDHM.  

 

PROJETO: Antropologia e(m) arquivos - organização e análise de arquivos pessoais 

ORIENTADORA: Sílvia Monnerat  

RESUMO: Os Arquivos Pessoais assumem um lugar de grande importância em estudos sobre 
trajetória de vida, sobre pertencimentos institucionais e sobre memória. Eles possibilitam 
análises sobre a relação destes indivíduos com a sociedade em que vivem/viviam e auxiliam na 
compreensão sobre determinados períodos históricos, conjunturas político-sociais e práticas 
institucionais. A FGV CPDOC tem recebido, ao longo dos últimos anos, a doação de arquivos 
pessoais de antropólogas e antropólogos brasileiros e estes acervos serão alvo de análise no 
presente projeto. Sabendo que a acumulação, a seleção e a classificação de documentos é, ela 
própria, resultado de aprendizagem; o projeto pretende participar alunos de graduação na 
organização de arquivos pessoais de antropólogos e antropólogas brasileiras e contribuir para a 
reflexão acadêmica sobre arquivos pessoais e sobre a História da Antropologia no Brasil, a partir 
da apreciação dos documentos presentes nesses acervos.  

 

PROJETO: Tecnologias digitais e dados abertos para coleções históricas e de patrimônio cultural 

ORIENTADORES: Suemi Higuchi, Juliana Marques e Renato Souza 

RESUMO: O projeto tem por objetivo investigar o estado da arte a nível internacional dos 
sistemas de gestão e de difusão de acervos digitais, a partir da ótica das Humanidades Digitais, 
a fim de propor um projeto piloto com o Acervo Histórico da FGV CPDOC. Na prática, o projeto 
visa a prospecção de softwares e tecnologias disponíveis atualmente para acervos, catálogos e 
coleções digitais de caráter histórico-documental e inclui todas as etapas de construção de um 
projeto de Humanidades Digitais, seguindo processos de Design Thinking: Entender, Observar 
casos, Definir um ponto de vista (um objetivo inicial), Idealizar um projeto, Prototipar um projeto. 
Vamos discutir sobre dados abertos, interoperabilidade, web semântica, protocolos IIIF 
(International Image Interoperability Framework) para o compartilhamento online de 
documentação histórica e de patrimônio cultural, dentre outras tecnologias. Ao final de um ano 
de trabalho, espera-se ter um projeto robusto, com provas de conceito (testes e produtos em 
pequena escala), a ser renovado para um segundo ano de completa implementação. 

https://cpdoc.fgv.br/equipe/MarcioGrijoVilarouca
https://cpdoc.fgv.br/equipe/silviamonnerat
https://cpdoc.fgv.br/equipe/SuemiHiguchi
https://cpdoc.fgv.br/equipe/JulianaMarques
https://cpdoc.fgv.br/equipe/renato-rocha

