
EDITAL PARA PROCESSO DE SELEÇÃO DO PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE
PESQUISA EM NEGÓCIOS, INOVAÇÃO E GESTÃO 2021-2022 -

U.EXPERIENCE

A U.EXPERIENCE CONSULTORIA, PALESTRAS E TREINAMENTOS LTDA torna públicas as
condições para submissão de propostas de projetos de pesquisa para o Programa
Interinstitucional de Pesquisa em Negócios, Inovação e Gestão (PIPNIG) 2021-2022 na
forma de DUAS chamadas para esse EDITAL, que será realizado sob a coordenação da
U.Experience a fim de preencher as vagas disponíveis para o programa.

1. DESCRIÇÃO E OBJETIVOS

1.1 O Programa Interinstitucional de Pesquisa em Negócios, Inovação e Gestão (PIPNIG)
2021-2022 tem por objetivo promover projetos de pesquisas entre as Instituições de
Ensino Superior (IES) consorciadas nas áreas de negócios, administração, inovação e
gestão. Visa, sobretudo, estimular o desenvolvimento colaborativo de pesquisadores e
alunos de graduação no âmbito das pesquisas de Iniciação Científica (IC) e Trabalhos de
Conclusão de Curso (TCC). O PIPNIG conta com a participação das seguintes instituições:
Centro Universitário Christus, Centro Universitário ENIAC, Centro Universitário
NEWTON PAIVA, Grupo UNIS.

Benefícios que o programa oferece:

● Conexão com pesquisadores nacionais de diferentes IES
● Troca de experiências e conhecimentos interdisciplinares
● Experiência em congresso internacional

2. PÚBLICO-ALVO E PRÉ-REQUISITOS

2.2 Para se inscrever no processo de seleção do programa PIPNIG 2021-2022, o
candidato deve:

a) Ser pesquisador docente na área de negócios, administração, inovação ou gestão.
b) Ser pesquisador docente de alguma IES consorciada da U.Experience
c) Ser orientador de projetos de Iniciação Científica (IC) ou Trabalho de Conclusão

de Curso (TCC).

3. VAGAS

3.1 Cada IES consorciada pode enviar até 10 (dez) projetos de pesquisa em cada
chamada deste edital.



4. INSCRIÇÕES

4.1 Primeira chamada: As inscrições são online, gratuitas e devem ser realizadas entre
os dias 06 de dezembro de 2021 a 25 de fevereiro 2022 até 23:59 (Brasil, GMT -3).

4.2 Primeira chamada: As inscrições devem ser feitas através do link:
https://forms.gle/SAG9venNMCHsWHvMA

4.3 Segunda chamada: A inscrições são online, gratuitas e devem ser realizadas entre os
dias 02 de maio de 2022 a 05 de agosto de 2022 até 23:59 (Brasil, GMT -3)

4.4 Segunda chamada: As inscrições devem ser feitas através do link:
https://forms.gle/H3sn1A8Xh6de2Z4XA

Parágrafo primeiro: Projetos inscritos na primeira chamada podem ser desenvolvidos ao
longo do primeiro semestre de 2022 ou ao longo de todo o ano de 2022, a depender do
formato do curso na instituição participante.

Parágrafo segundo: Projetos inscritos na segunda chamada devem ser desenvolvidos ao
longo do segundo semestre de 2022.

5. ETAPAS

5.1 O PIPNIG 2021-2022 é composto por 3 (três) etapas. O programa tem início em
março de 2022 e se encerra com a participação no International Student Symposium em
dezembro de 2022.

5.2 A 1ª Etapa do programa ocorre em março de 2022 (para projetos inscritos na 1a
chamada) e em agosto de 2022 (para projetos inscritos na 2a chamada) e consiste na
seleção e agrupamento dos projetos de pesquisa com temáticas convergentes e/ou
estudos complementares.

5.3 A 2ª Etapa do programa envolve a execução dos projetos de pesquisa que consistem
em reuniões mensais de discussão. Os encontros irão apoiar o desenvolvimento do
desenho de pesquisa, promover trocas de conhecimentos e discussão de resultados.

Parágrafo único - Cada subgrupo de pesquisa formado pode elaborar um projeto de
pesquisa integrado com o de outra instituição ou desenvolvê-lo individualmente, com o
apoio teórico interdisciplinar das discussões realizadas mensalmente.

5.4 A 3ª Etapa do programa envolve a submissão dos resultados de pesquisa na 3ª
edição do International Student Symposium (ISS) promovido anualmente em dezembro
pela U.Experience.

Parágrafo primeiro - Os trabalhos devem ser submetidos na 3a edição do ISS, sendo
passíveis de aprovação ou não pelos avaliadores do evento. Sendo aprovados, é
necessário realizar a apresentação durante o evento, conforme orientação específica do
ISS.

https://forms.gle/SAG9venNMCHsWHvMA


Parágrafo segundo - A participação no PIPING não necessariamente implica na
aprovação automática dos artigos que podem ser apresentados na 3ª edição do
International Student Symposium. Os projetos submetidos no Simpósio passarão pela
avaliação da Comissão Científica formada para o evento.

Parágrafo terceiro - Durante o ISS, a banca avaliadora definirá o melhor Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC) e o melhor trabalho de Iniciação Científica (IC) apresentados
no simpósio.

6. SELEÇÃO E AGRUPAMENTO DOS PROJETOS DE PESQUISA

6.1 A seleção e agrupamento dos projetos de pesquisa serão realizados por uma
Comissão Científica composta por um integrante de cada IES consorciada participante,
atendendo aos seguintes critérios:

a) Dados cadastrais completos: cadastros incompletos serão automaticamente
desclassificados

b) Análise dos projetos de pesquisa em conformidade com o ANEXO 1
c) Análise feita em modo Double blind review

6.2 A seleção e o agrupamento da primeira chamada ocorrerão entre os dias 28 de
fevereiro a 07 de março de 2022.

6.3 A seleção e o agrupamento da segunda chamada ocorrerem entre os dias 06 a 13 de
agosto de 2022.

7. CRONOGRAMA GERAL

Período de Inscrições da Primeira Chamada de 06 de dezembro de 2021 a 25 de fevereiro
de 2022

1ª Etapa: Seleção e agrupamento dos Projetos
(1ª Chamada)

de 28 de fevereiro a 07 de março de 2022

Divulgação dos resultados de agrupamento dos
Projetos
(1ª Chamada)

até 08 de março de 2022

2ª Etapa: execução
(1ª Chamada)

Reuniões regulares de março a novembro de
2022

Período de Inscrições da Segunda Chamada de 02 maio de 2022 a 5 de agosto de 2022

1ª Etapa: Seleção e agrupamento dos Projetos
(2ª Chamada)

de 06 a 13 de agosto de 2022

Divulgação dos resultados de agrupamento dos
Projetos
(2ª Chamada)

até 15 de agosto de 2022

2ª Etapa: execução
(2ª Chamada)

Reuniões regulares de agosto a novembro de
2022



3ª Etapa: International Student Symposium
Resultados da seleção dos melhores TCC e IC
(1ª e 2ª Chamadas)

Dezembro de 2022

8. RESULTADOS

8.1 Resultados de seleção e agrupamento da 1ª Etapa da Primeira Chamada serão
divulgados até 08 de março de 2022 às 23:59 (Brasil GMT -3), através da divulgação nas
redes sociais da U.Experience e envio de e-mail para o candidato com o projeto de pesquisa
selecionado.

8.2 Resultados de seleção e agrupamento da 1ª Etapa da Segunda Chamada serão
divulgados até 15 de agosto de 2022 às 23:59 (Brasil GMT -3), através da divulgação nas
redes sociais da U.Experience e envio de e-mail para o candidato com o projeto de
pesquisa selecionado.

8.3 Resultados da 3ª Etapa serão anunciados no dia do evento International Student
Symposium e divulgados nas redes sociais da U.Experience.

10. PREMIAÇÃO

10.1 Os ganhadores do melhor Trabalho de Conclusão de Curso e do melhor trabalho de
Iniciação Científica referentes às duas chamadas receberão como prêmio o acesso
gratuito à plataforma de inglês Flex Learning com duração de um ano e início em janeiro
de 2023.

10.2 Conforme o item 5.4, todos os trabalhos submetidos e aprovados pelos avaliadores
da  3ª edição do International Student Symposium são publicados nos Anais do evento.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1 O candidato inscrito se compromete ao cumprimento dos prazos estabelecidos pelo
programa.

11.2 Os candidatos participantes receberão certificado com carga horária proporcional à
etapa cumprida ao final do programa.

11.3 Ao realizar a inscrição, o candidato permite aos organizadores:

a) a divulgação dos resultados nos meios de comunicação interna e externa;
b) a divulgação dos vídeos elaborados nas mídias sociais e no youtube;
c) a publicação de fotos e conteúdos relacionados.

Varginha, 03 de dezembro de 2021

1. Assinado por

Gustavo João Roberto Gorgulho Franco

CEO - U.Experience


