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A Faculdade Ibmec-RJ - por meio da Coordenação de Pesquisa e da 
Coordenação de Iniciação Científica, abre inscrições aos interessados 
em participar do Programa PROBIC, que concederá 12 (doze) bolsas 
de iniciação científica a partir de fevereiro de 2014. 
 
As bolsas serão disponibilizadas com recursos financeiros do Grupo 
Ibmec e terão duração de 06 (seis meses), com vigência de fevereiro 
a julho de 2014 e valor de R$400,00 (quatrocentos reais).  
 
 
1 - Finalidade: 

O Programa de Bolsas de Iniciação Científica – PROBIC/IBMEC é um 

programa voltado para o desenvolvimento do pensamento científico e 

iniciação à pesquisa de estudantes de graduação do ensino superior. 

E possui como objetivo principal despertar vocação científica e 

incentivar talentos potenciais entre estudantes de graduação 

universitária, mediante participação em projeto de pesquisa, 

orientados por pesquisador qualificado. 

 

2 - Objetivos específicos: 

a) contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa; 

b) contribuir para a formação científica de recursos humanos que se 

dedicarão a qualquer atividade profissional; 

c) qualificar alunos para os programas de pós-graduação; 

d) em relação aos professores orientadores, estimular pesquisadores 

produtivos a envolverem estudantes de graduação nas atividades 

científica, tecnológica e profissional; 

e) em relação aos alunos, proporcionar aos bolsistas, orientados por 

pesquisador qualificado, a aprendizagem de técnicas e métodos de 

pesquisa, bem como estimular o desenvolvimento do pensar 

cientificamente e da criatividade, decorrentes das condições criadas 

pelo confronto direto com os problemas de pesquisa. 

 



3 - Programa: 

O programa PROBIC/IBMEC oferecerá doze bolsas de pesquisa a 

serem distribuídas pelos cursos de graduação (Administração, 

Ciências Contábeis, Comunicação Social, Direito, Economia, 

Engenharia de Produção e Relações Internacionais). As bolsas terão 

duração de seis meses, podendo ocorrer uma renovação por período 

equivalente. 

 

4 – Linhas de pesquisa: 

As graduações possuem linhas de pesquisa pré-definidas que deverão 

orientar as propostas de pesquisa. Na elaboração do projeto deverá 

constar a linha que a pesquisa irá seguir. 

 

Graduação     Linhas de pesquisa 

Administração � Marketing 

� Finanças 

� Operações e Logística 

� Apoio à Tomada de Decisão 

Estratégia 

� Empreendedorismo 

� Internacionalização de 

Empresas 

� Gestão de Pessoas 

Ciências Contábeis � Relatórios contábeis e as 

normas internacionais de 

contabilidade - IFRS 

� Auditoria e impostos 

� Controle gerencial 

Comunicação Social � Marketing 

� Planejamento de 

Comunicação 

� Gestão do Entretenimento 

� Teoria da Comunicação 

� Jornalismo Digital 

� Jornalismo Contemporâneo 

� Comunicação Organizacional 

� Sustentabilidade 

Direito � Teoria Geral do Direito 

� Perfil da Empresa no Século 

XXI 

� Constituição e democracia 

� Tributação e Desenvolvimento 

� Direito e novas tecnologias 



Economia � Macroeconomia e 

Desenvolvimento Econômico: 

Políticas Monetária, Fiscal, 

Cambial e de Crédito; 

Crescimento Econômico, 

Economia Internacional. 

� Microeconomia Aplicada: 

Teoria dos Jogos, Políticas 

Públicas, Regulação, 

Contratos, Banking, Comércio 

Internacional. 

� Finanças: Finanças 

Corporativas, Precificação de 

Ativos, Avaliação de 

Empresas, Mercado Financeiro 

e Investimentos, Derivativos 

e Risco, Investimentos 

Alternativos, Finanças 

Internacionais 

� Métodos Quantitativos e 

Econometria 

� História e Pensamento 

Econômico: História Geral e 

Brasileira, História do 

Pensamento Econômico. 

Engenharia de Produção � Logística 

� Inovação tecnológica 

� Energia 

� Meio ambiente 

� Otimização 

� Projeto de produtos 

Relações Internacionais � Comércio Internacional 

� Economia Internacional 

� Direito Internacional 

� Política Internacional 

� Segurança Internacional 

 
 
5 - Requisitos para participação: 

Aluno:  

a) estar regularmente matriculado em curso de graduação no período 
de vigência da bolsa;  
b) apresentar coeficiente de rendimento (CR) 6,0 ou superior, 
comprovado em histórico escolar atualizado; 



c) não ter vínculo empregatício ou estágio e dedicar-se integralmente 
às atividades acadêmicas e de pesquisa;  
d) ser selecionado e indicado pelo professor; 
e) possuir currículo Lattes atualizado. 
 

Orientador:  

a) o professor orientador deverá possuir título de doutor ou perfil 

equivalente; 

b) deverá possuir produção científica e/ou tecnológica divulgada em 

revistas especializadas, em anais de congressos, em exposições, 

seminários ou em encontros da comunidade acadêmica da respectiva 

área de formação; 

c) Currículo Lattes atualizado. 

 

6 - Compromissos: 
Do Bolsista 
a) dedicar-se semanalmente às atividades de pesquisa pelo tempo 
determinado pelo professor orientador; 
b) apresentar relatório parcial que contenha os resultados da 
pesquisa desenvolvida na metade do período de vigência da bolsa; 
c) apresentar os resultados finais da pesquisa, sob a forma de 
relatório, com redação que permita verificar o acesso a métodos e 
processos científicos ao final da vigência da bolsa; 
d) apresentar o resultado da pesquisa na Jornada de Iniciação 
Científica do Ibmec; 
e) nas publicações e trabalhos apresentados, fazer referência a sua 
condição de bolsista de iniciação científica do Ibmec; 
f) devolver ao Ibmec, em valores atualizados, o(s) valores(s) 
recebido(s) indevidamente, caso os requisitos e compromissos 
estabelecidos acima não sejam cumpridos. 
 
Do Orientador 
a) cabe ao orientador elaborar o projeto de pesquisa, respeitando as 
linhas de pesquisa determinadas pelos cursos de graduação. O 
projeto poderá ser interdisciplinar, contemplando duas ou mais linhas 
pertencentes às graduações distintas;  
b) cabe ao orientador escolher e indicar, para bolsista, o aluno com 
perfil e desempenho acadêmico compatíveis com as atividades 
previstas observando princípios éticos e conflito de interesse; 
c) cabe a esse professor orientar e acompanhar o trabalho do aluno 
durante a vigência da bolsa, por meio de encontros semanais e 
produção de relatórios de pesquisa;  
d) o orientador deverá ter como objetivo transformar o relatório final 
da pesquisa em artigo científico e buscar sua publicação em revistas 
com qualificação no Sistema Qualis/Capes.  



e) o pesquisador deverá incluir o nome do bolsista nas publicações e 
nos trabalhos apresentados em congressos e seminários, cujos 
resultados tiveram a participação efetiva do bolsista; 
f) o orientador poderá, com justificativa, solicitar a exclusão de um 
bolsista, podendo indicar novo aluno para a vaga, desde que 
satisfeitos os prazos operacionais adotados pela instituição. 
 
 
7 - Processo de inscrição: 
Para concorrer às bolsas, as propostas deverão ser encaminhadas 
para o endereço eletrônico probic@ibmecrj.br 
As respectivas propostas serão aceitas a partir do dia 19 de agosto 
e o recebimento encerrar-se-á no dia 27 de setembro de 2013.  
Não serão aceitas propostas incompletas, com falta de documentos 
ou fora do prazo estipulado neste Edital. 
 
Etapas: 

i) Elaborar projeto de pesquisa (PP) de acordo com o modelo 
disponibilizado pela instituição;  

ii) Preencher corretamente a ficha de inscrição (FI); 
iii) Enviar os dois arquivos anexados para o endereço eletrônico 

probic@ibmecrj.br; 
iv) A ficha de inscrição (FI) e o projeto de pesquisa (PP) 

deverão ser enviados, respectivamente, com os seguintes 
nomes: 

 
PROBIC.FI.sigla do curso.Nome do aluno.doc 
PROBIC.PP.sigla do curso.Nome do aluno.doc 
 
Importante: substituir, na identificação de cada um dos arquivos, 
“sigla do curso”, por: 
ADM - Administração de Empresas; 
ECO - Economia;  
RI - Relações internacionais; 
DIR – Direito; 
CC – Ciências Contábeis; 
ENP – Engenharia de Produção; 
CSJ – Comunicação Social/Jornalismo; 
CSP – Comunicação Social/Propaganda e Marketing 
 
A ficha de inscrição (FI) e o modelo para projeto de pesquisa (PP) 
estão disponíveis no site www.ibmec.br/site/PROBIC 
ou podem ser solicitados por e-mail probic@ibmecrj.br 
 
 

v) Apresentar documentação complementar - cópias impressas: 
do projeto de pesquisa e da ficha de inscrição; do Histórico 
Escolar atualizado do candidato (que pode ser obtido pela 



intranet); do Currículo Lattes do orientador. O envelope com 
a documentação deverá ser entregue na secretaria das 
unidades Centro ou Barra. 
 

 
8 - Seleção: 
A análise das propostas será realizada por Comitê Institucional, 
formado por seis professores titulares e seis professores suplentes. 
Os critérios para seleção das propostas serão, a saber: desempenho 
acadêmico do aluno, mérito e importância do tema da pesquisa, 
viabilidade do projeto de pesquisa, plano de trabalho do aluno, 
currículo do orientador e, no caso de pedido de renovação, o 
julgamento incluirá a apreciação do relatório final. 
 
Comitê Institucional: 
Sergio Branco (titular)  
Marcelo Verdini (titular)  
Eduardo Halpern (titular)  
José Luiz Niemeyer dos Santos Filho (titular)  
Altair dos Santos Ferreira Filho (titular) 
Raimundo Nonato (titular) 
Renata Barbosa (suplente) 
Eduardo Murad (suplente) 
Bianca Xavier (suplente) 
Luiza Maria (suplente) 
Viviam Vicente de Almeida (suplente) 
Adriana Ramos (suplente) 
 
 
9 – Pedidos de reconsideração: 
Os autores de projetos recusados poderão apresentar recurso no 
prazo estipulado no cronograma descrito abaixo. O pedido 
fundamentado deverá ser enviado para o e-mail probic@ibmecrj.br. 
Situações não previstas neste Edital serão tratadas pela Coordenação 
do PROBIC e pelo Comitê Institucional de Iniciação Científica. 
 
 
Coordenação: 

Luiz Flavio Autran Monteiro Gomes 

Professor Titular – Administração 

Representante Institucional de IC 

 

Simone Cuber                                                                                            

Professora Ajunta - Direito 

Coord. Atividades Complementares - Direito 

Coordenadora do Programa PIBIC/CNPq 



Cronograma: 

 

Ano 2013 – 2º semestre 

19 de agosto Publicação do Edital de seleção 

19 de agosto a 27 de setembro Período de inscrição e entrega da 

documentação complementar na 

secretaria (Centro e Barra) 

01 a 18 de outubro Seleção dos projetos pelo Comitê 

Institucional 

25 de outubro Divulgação do resultado da seleção 

26 a 30 de outubro Pedidos de reconsideração dos 

projetos não selecionados 

06 e 07 de novembro 

 

VIII Jornada Ibmec de Iniciação 

Científica 

Workshop de Metodologia de 

Pesquisa para os professores e 

alunos (presença obrigatória para os 

alunos e professores selecionados) 

 

Ano 2014 – 1º semestre 

03 de fevereiro Início da vigência das bolsas 

30 de abril Entrega do relatório parcial da 

pesquisa 

02 a 30 de junho Publicação do Edital e período de 

inscrição para bolsas do 2º semestre 

01 a 15 de julho Seleção dos projetos pelo Comitê 

Institucional 

16 de julho Divulgação do resultado da seleção 

das bolsas para o 2º semestre 

31 de julho Término da vigência das bolsas  

15 de agosto Entrega do relatório final da 

pesquisa. 

 
Ano 2014 – 2º semestre 

Novembro IX Jornada Ibmec de Iniciação 

Científica – apresentação do 

relatório final da pesquisa 

(obrigatória). 

 

 
 
Rio de Janeiro, 19 de agosto de 2013. 

 
 


