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Escritório de Apoio à Pesquisa 

BOLSA DE ESTUDOS – PROCESSO SELETIVO 
 
 
O Escritório de Apoio à Pesquisa comunica a abertura de processo seletivo para indicação de três 
bolsistas para atuar junto ao projeto coordenado pela Profa. Paula Carolina Ciampaglia Nardi, em 
desenvolvimento no âmbito do Programa de Estímulo à Modernização e Reformulação das Estruturas 
Curriculares dos Cursos de Graduação da USP - Novos Currículos para um Novo Tempo, da Pró-
Reitoria de Graduação. 
 
1. VAGAS 
Vagas exclusivas para alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação ou pós-graduação 
da FEA-RP: 
- 02 Vagas para alunos de graduação dos cursos de Ciências Contábeis ou ECEC, matriculados a partir 
do 5º semestre. O valor de cada bolsa é de R$400,00 mensais.  
- 01 Vaga para aluno de pós-graduação (mestrado ou doutorado) do PPGCC. O valor da bolsa é de R$ 
1.400,00 mensais. 
 
2. VIGÊNCIA 
A bolsa será concedida por 08 meses, com início em 01/04/2021. A carga horária semanal será de 20 
horas. 
 
3. ATIVIDADES 
O bolsista deverá realizar as seguintes atividades: 
i) Pesquisa de Estudos de Casos para disciplinas de graduação; 
ii) Formatação e aperfeiçoamento de Estudos de Casos; 
iii) Desenvolvimento de material didático para disciplinas de graduação 
 
4. REQUISITOS DO CANDIDATO 
- Estar devidamente matriculado nos cursos definidos acima. 
- Demonstrar comprometimento ao longo do período de vigência da bolsa.   
 
5. INSCRIÇÃO 
As inscrições serão efetuadas por mensagem eletrônica enviada ao endereço apoiopq@fearp.usp.br, 
com o título INSCRIÇÃO – PROCESSO SELETIVO BOLSA – MODERNIZAEC , no período de 23 a 
30/3/2021, e deverá conter os seguintes documentos anexados: 
 
- Carta de motivação indicando como o candidato atende aos requisitos necessários; 
- Histórico Escolar de graduação ou Histórico Escolar de pós-graduação; 
- Currículo Lattes ou elaborado pelo aluno. 
 
6. SELEÇÃO 
A seleção será realizada pelo coordenador do projeto por meio da análise dos documentos listados no 
item 5. 
 
7. RESULTADO 
O resultado será divulgado a partir do dia 31/3/2021 na página eletrônica da Pesquisa no sítio da 
FEARP (https://www.fearp.usp.br/pt-br/pesquisa). 
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