
 
 

RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO PARA BOLSISTA 

PIBIC - CNPq/UFSM/2021 
(EDITAL Nº 010/2021 Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica PIBIC – CNPq/UFSM e Termo 

Aditivo TERMO ADITIVO 011/2021) 
 

 

Segue abaixo a relação de candidatos inscritos no processo seletivo para preenchimento de vagas 

de Bolsista PIBIC - CNPq/UFSM/2021: 

 

Professor: GILNEI LUIZ DE MOURA 

Projeto: CAPACIDADES DINÂMICAS PRODUTIVAS, COMPORTAMENTO 

ESTRATÉGICO E DESEMPENHO ORGANIZACIONAL: UM ESTUDO NAS 

MICROCERVEJARIAS ARTESANAIS GAÚCHAS (053642) 

Nome Matrícula Nota Classificação 

GABRIELA BRANDÃO AZAMBUJA 202010601 9,50 1ª 

 

Houve uma única candidata. A avaliação da candidatos para a seleção à vaga de Bolsista PIBIC - 

CNPq/UFSM deu-se pela avaliação das informações na ficha de inscrição, de seu currículo 

lattes, sua trajetória acadêmica no curso de Administração, e a entrevista. A entrevista ocorreu no 

dia 12 de agosto e foi realizada de modo virtual, por meio do aplicativo Google Meet, das 18:00 

às 18:30. Respeitando o limite de 20 minutos para cada candidato.  

A entrevista, agendada por e-mail na manhã da tarde do dia 11 de agosto, foi conduzida pelo 

Prof. Dr. Gilnei Luiz de Moura. Na entrevista o professor Gilnei frisou a importância do 

processo de seleção, ainda que a Gabriela tenha sido bolsista de iniciação científica desse projeto 

no último ano (2020). A avaliação da iniciação científica da Gabriela é a mais positiva possível. 

Dessa forma, na entrevista é explicado um novo contexto da pesquisa a qual a candidata está 

concorrendo à vaga de iniciação científica. A partir de então, se avaliou e se reforçou a 

interrelação da iniciação científica com o aluno-pesquisador de mestrado e doutorado, bem como 

a ideia de um grupo de pesquisa. Feita essa breve ambientação, a estrutura da entrevista pautou-

se nos seguintes parâmetros: 

a) entendimento a respeito de Iniciação Científica; 

b) quantidade de horas semanais dedicadas para o projeto; 

c) participação em algum outro tipo de evento extra disciplinar; e 

d) expectativas a respeito desse projeto de Iniciação Científica. 

GABRIELA BRANDÃO AZAMBUJA (matrícula 202010601), está no terceiro semestre do 

curso de Administração, já possui experiência de iniciação científica registrada em seu currículo 

lattes. A candidata tem exemplos de pesquisadores em seu grupo familiar, talvez a sua 

experiência inicial no ensino médio somada a essa convivência familiar tenham contribuído para 



 
 

sua desenvoltura. A entrevista da Gabriela deu-se de maneira muito polida e pontual, suas 

observações e reflexões a respeito de cada questionamento foram muito boas. A candidata, 

apesar de jovem, apresenta um potencial muito grande para a iniciação científica, e frisou 

fortemente sua disponibilidade de dedicação e desejo de participar deste projeto de pesquisa, ao 

passo que gostaria, em caso de não obtenção da bolsa nesta seleção, participar do projeto como 

bolsista voluntária. A candidata apresenta conhecimentos da língua inglesa. Até o momento 

verifica-se no histórico da candidata que ela fez doze disciplinas e está com uma média de 8,93. 

Neste contexto, verificados todos os documentos e a entrevista, a candidata obteve a nota 9,50.   

Diante do exposto, selecionou-se para a vaga de Bolsista PIBIC - CNPq/UFSM/2021, projeto 

CAPACIDADES DINÂMICAS PRODUTIVAS, COMPORTAMENTO ESTRATÉGICO E 

DESEMPENHO ORGANIZACIONAL: UM ESTUDO NAS MICROCERVEJARIAS 

ARTESANAIS GAÚCHAS (053642), a candidata  GABRIELA BRANDÃO AZAMBUJA 

(matrícula 202010601), com nota 9,50. 

     

 

 

Santa Maria, 12 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

 
Prof. Dr. Gilnei Luiz de Moura 

 

 

 

 

 

 


