
 
RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO PARA BOLSISTA  

PROBIC - FAPERGS/UFSM/2022 

(EDITAL DE SELEÇÃO IC UNIFICADO PRPGP/UFSM N. 016/2022) 

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

vagas de Bolsista PROBIC - FAPERGS/UFSM/2022: 

Professor: GILNEI LUIZ DE MOURA 

Projeto: 057961 - O IMPACTO DE VARIÁVEIS MODERADORAS NA RELAÇÃO ENTRE 
GOVERNANÇA CORPORATIVA E DESEMPENHO FINANCEIRO: UMA META-ANÁLISE 

Nome Matrícula Nota Classificação 

ADRIAN DA ROSA PINTO 202011849 8,50 1º 

 

Nesta seleção houve apenas um candidato inscrito para concorrer a esta bolsa. A avaliação do 

candidato para a seleção à vaga de Bolsista PROBIC - FAPERGS/UFSM/2022 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 11 de julho e foi realizada de modo 

presencial, no campus universitário, Prédio CCSH – 74C, sala 4209, das 11:20 às 11:40. 

Respeitando o limite de 20 minutos. A entrevista foi conduzida pelo Prof. Dr. Gilnei Luiz de 

Moura. Na entrevista foi apresentado o professor, o projeto de pesquisa conduzido pelo 

professor, e o contexto da pesquisa ao qual o candidato estava concorrendo à vaga de iniciação 

científica. A partir de então, foi reforçada a inter-relação 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.  

ADRIAN DA ROSA PINTO (matrícula 202011849), aluno do quinto semestre do curso de 

Administração, tem a experiência de iniciação científica de alguns meses, visto que atualmente 

está em iniciação científica de bolsa PROBIC. A entrevista do Adrian deu-se de maneira muito 

polida e pontual. O candidato, reforça que apesar de ainda estar na fase inicial de sua graduação, 

tem interesse por pesquisa e um mestrado futuro. O candidato, apresenta um potencial para a 

iniciação científica, e frisou fortemente sua disponibilidade de dedicação e desejo de participar 

deste projeto de pesquisa. Até o momento verifica-se no histórico do candidato que ele fez trinta 

e duas disciplinas e está com uma média geral acumulada de 9,27. Neste contexto, verificados 

todos os documentos e a entrevista, o candidato obteve a nota 8,50. Diante do exposto, 

selecionou-se para a vaga de Bolsista PROBIC - FAPERGS/UFSM, projeto O IMPACTO DE 

VARIÁVEIS MODERADORAS NA RELAÇÃO ENTRE GOVERNANÇA CORPORATIVA E DESEMPENHO 

FINANCEIRO: UMA META-ANÁLISE (057961), o candidato ADRIAN DA ROSA PINTO (matrícula 

202011849), com nota 8,00.  

Santa Maria, 12 de julho de 2022.  

 

 

Prof. Dr. Gilnei Luiz de Moura 
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