
 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO nº 01/2022 

 

 

O grupo de pesquisa ESG, DIVERSIDADE E INOVAÇÃO do INSTITUTO BRASILEIRO 

DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA-IDP torna público o edital de 

chamamento de pesquisadores para novo ciclo de pesquisas acadêmicas relativamente ao 

biênio acadêmico 2021/2022, a se iniciar no mês maio de 2022.  

 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º O grupo de pesquisa ESG, DIVERSIDADE E INOVAÇÃO se propõe a oferecer aos 

alunos da graduação, mestrado e doutorado do IDP um espaço de reflexão e troca sobre as 

questões correlatas à agenda do ESG no Brasil e no mundo, objetivando compreender o 

conceito base do ESG – Enviroment, Social e Governance e relacioná-lo com as questões da 

diversidade, bem como avaliar como podemos utilizar ferramentas de inovação para 

concretizarmos os pilares deste instituto. Pretendemos construir essas discussões coletivamente 

com os graduandos, mestrando(a)s e doutorando(a)s, a fim de que estes colaborem com os 

debates a serem promovidos neste espaço. 

 

 

Art. 2º São elegíveis a integrar o referido grupo de pesquisa docentes e discentes dos cursos 

de graduação, pós-graduação, mestrado ou doutorado, vinculados aos departamentos de direito, 

gestão, economia, administração ou ciências políticas de ambas as instituições, além de 

terceiros convidados, reunidos com a finalidade de desenvolver pesquisa acadêmica em 

conjunto sobre temas eleitos em períodos pré-definidos.  

 

Art. 3º O número de vagas do programa de pesquisa para o ano de 2022 é limitado a 15 

(QUINZE) pesquisadores, cujos participantes não terão direito à remuneração. 

 

Art. 4º pretende-se, ao longo dos nossos encontros alcançarmos os seguintes objetivos: 

I. Conhecer cada um dos pilares do ESG; 

II. Compreender o contexto histórico, político, econômico e social em que os pilares de 

ESG surgiram no Brasil e no mundo; 

III. Relacionar o segundo e o terceiro pilares do ESG (Social) com as questões relacionadas 

com a diversidade a fim de compreender como o mundo corporativo e institucional 

podem se tornar mais diversos e inclusivos por meio da institucionalização das políticas 

de ESG; 

IV. Avaliar como as inovações tecnológicas ou não podem tornar as instituições mais 

sustentáveis; 

V. Refletir sobre a importância da governança para a agenda ESG; 

VI. Debater como as empresas influenciam na sociedade e como esta interfere na cultura 

corporativa; 

VII. Aferir a mensuração e reporte ESG 

 

 



 

 

Art. 5º Os pesquisadores selecionados para as vagas ofertadas neste edital deverão estar 

presentes e contribuir para as reflexões em encontros virtuais, através da Plataforma Canvas, 

todo último sábado do mês, a partir de maio de 2022, das 9h30 às 11h30. Disponibilizaremos 

previamente uma leitura obrigatória e elegeremos um dos participantes para apresentar um 

seminários por 30-40 minutos e outro para ser debatedor, que também disporá do mesmo tempo 

para acrescentar o seu olhar sobre o texto e contribuir com aquelas já apresentadas pelo relator 

e em seguida abriremos o debate para toda(o)s. 

 

Art. 6º No primeiro semestre de 2022 pretendemos discutir os seguintes temas: 

I. O que ESG? 

II. Em que consiste o primeiro pilar – Enviroment das políticas de ESG? 

III. Em que consiste o segundo pilar – Social das políticas de ESG e qual a sua relação com 

o Compliance em Diversidade? 

IV. Em que consiste o terceiro pilar – Governance das políticas de ESG; 

 

Art. 7º Os interessados poderão se inscrever no link  abaixo,  até 15 de abril 2022.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxWGKzxm9fROuSpz-ufqi-

nRorfWdGwFeyc4VZqIevV9O9Ng/viewform 

 

 

Art. 8º O resultado das vagas a serem preenchidas serão publicados oportunamente até dia 29 

de abril de 2022. 

 

 

 

São Paulo, 21 de março de 2022 

 

 

 

TATIANA AGUIAR 

Líder do Grupo de Pesquisa 

ESG, DIVERSIDADE E INOVAÇÃO 
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