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Edital Seleção  
 

BOLSISTA NIGS PIBIC 2020/2021 

PROJETOS PIBIC: 

1. Etnografia das Políticas Públicas de Gênero, Sexualidades e Diversidades no Brasil           
(2002– 2016). 

2. Outros olhares sobre a História da Antropologia. 
 

Este edital se destina a seleção de 02 bolsistas, preferencialmente dos cursos de Graduação de               
Antropologia, Ciências Sociais ou Museologia da UFSC, para desenvolverem pesquisa          
vinculados/as a um dos dois projetos mencionados acima, junto ao Núcleo de Identidades de              
Gênero e Subjetividades (NIGS) da UFSC.  

1. APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES DAS/OS BOLSISTAS 

O projeto “Etnografia das Políticas Públicas de Gênero, Sexualidades e Diversidades no Brasil             
(2002– 2016)” visa formar estudantes de iniciação científica na análise das políticas públicas de              
gênero, sexualidade e diversidade, desenvolvidas pelos Governos Lula (2002-2009) e Dilma           
Rousseff (2010-2016). A pesquisa desenvolvida pela/o bolsista deverá ser de cunho           
etnográfico e estará direcionada a entender a complexa relação entre produção acadêmica,            
movimentos sociais e Estado na formulação e execução de políticas públicas. O foco será em               
dois projetos de avaliação de políticas públicas desenvolvidas pela então existente Secretaria            
de Politicas para Mulheres (SPM): (1) o processo de constituição e desdobramentos das             
conferências nacionais de políticas para mulheres e; (2) os Editais do CNPq Gênero e Ciências.               
A pesquisa implicará um trabalho de campo em arquivos de projetos desenvolvidos pelo NIGS              
e material do Programa Gênero e Ciências junto ao CNPq, no diálogo virtual com ex-gestoras,               
acadêmicas e ativistas de diferentes latitudes que tiveram papel importante na formulação e             
implementação destas políticas, assim como na sistematização de informações veiculadas na           
mídia e em diferentes sites. Será estimulado também a participação em eventos virtuais no              
campo dos estudos de gênero como parte da metodologia de entrada e conhecimento do              
campo de estudos. 

O projeto “Outros olhares sobre a História da Antropologia” dá continuidade à formação de              
estudantes através de pesquisas desenvolvidas desde a década de 1990 sobre a História das              
Mulheres na Antropologia e, é um desdobramento da organização do 18o Congresso Mundial             



de Antropologia (18th IUAES World Congress) na UFSC, que ocorreu em julho de 2018. O               
projeto visa dar visibilidade a autoras/es brasileiras/os e de países do sul global pouco              
estudadas na graduação e pós-graduação. Deverá ser realizada uma pesquisa documental e de             
história oral sobre a presença das mulheres na história da antropologia e ciências sociais no               
Brasil. Estudaremos, em um primeiro momento a presença de mulheres professoras,           
pesquisadoras e estudantes egressas do curso de graduação em Ciências Sociais e            
Antropologia da UFSC, que comemoram respectivamente 50 anos e 10 anos de existência em              
2020. A pesquisa será realizada a partir de vários instrumentos metodológicos mas terá como              
base o método etnográfico, estando fundamentada no diálogo com o campo de estudos             
sociais da ciência. Terá como pressuposto o trabalho de campo centrado no diálogo com              
antropólogas de diferentes gerações que atuaram e/ou se formaram na UFSC, na consulta de              
arquivos pessoais e institucionais relativos à história das ciências sociais e da antropologia na              
UFSC e na observação participante de eventos acadêmicos virtuais. 

2. OBJETIVO GERAL 

Possibilitar as/aos bolsistas, estudantes de graduação, o aprofundamento do conhecimento          
científico no que tange à realização de pesquisas etnográficas, participação em grupos de             
estudo com estudantes da pós-graduação e redes nacionais e internacionais de pesquisa,            
organização de eventos científicos e aprendizado de metodologias de pesquisa, formas de            
escrita e apresentação de resultados de investigação. 

 

3. DOS REQUISITOS PARA AS/OS CANDIDATOS/AS ÀS BOLSAS:  

Para ser elegível, a/o estudante deverá atender aos seguintes critérios:  

3.1. Ser estudante regularmente matriculado/a, preferencialmente nos cursos de Graduação          
em Antropologia, Ciências Sociais ou Museologia da UFSC.  

3.2. Ter o currículo cadastrado e atualizado na Plataforma Lattes do CNPq no ano corrente.  

3.3. Dedicar-se por 20 horas semanais às atividades acadêmicas e de pesquisa. 

3.4. Não possuir, durante a vigência da bolsa, vínculo empregatício ou bolsa de outro              
programa de Iniciação Científica e/ou tecnológica, monitoria ou extensão.  

3.5. Ter bom desempenho acadêmico. Não poderá ser indicado como bolsista aluna/o com IAA              
inferior a 6,0. 

3.6. Demonstrar interesse nas áreas dos projetos de pesquisa. Ter cursado ou estar cursando              
disciplinas de Antropologia e nas áreas de gênero e sexualidades serão consideradas no             
desempate. 

3.7. Ter familiaridade com o uso de pacotes Office, plataformas virtuais (zoom, meet e outras),               
alguma experiência em participação de projetos coletivos e, desejo de aprender a lidar com              
programas de edição de imagens e vídeos. 

3.8. Caso esteja no último ano do curso deverá desenvolver projeto de TCC no quadro do                
projeto da bolsa.  

3.9. Possuir conta corrente própria e ativa no Banco do Brasil no momento da entrega do                
Termo de Outorga em 15 de setembro de 2020. Contas bancárias conjuntas, contas poupança              
ou contas em outros bancos não serão aceitas pois impossibilitam o pagamento da bolsa. 



4. INSCRIÇÕES:  

As inscrições deverão ser feitas por via eletrônica através do e-mail do NIGS             
(nigs25anos@gmail.com) até às 16hs do dia 14 de setembro de 2020 . Em função das               
restrições impostas pela Pandemia do Coronavírus, as entrevistas de seleção serão realizadas            
no dia 14 de setembro à partir das 17hs via Skype. Estudantes que tiverem enviado               
documentação completa serão comunicadas/os por email do horário de sua entrevista. 

 

5. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À INSCRIÇÃO  

a) Currículo Lattes atualizado até 14/09/2020. 

b) Histórico escolar do curso de graduação.  

c) Espelho de matrícula de 2020.1. 

d)  Anexo I preenchido com dados e interesses da/o candidata/o. 

 

6. DA SELEÇÃO E ENTREVISTA  

A seleção será realizada com base na análise da documentação listada no Item 5 e a entrevista                 
realizada virtualmente.  

OBS. Candidatas/os que não entregarem todos os documentos solicitados no item 5 deste             
Edital ou que não comparecerem à entrevista serão desclassificados/as.  

7. DO RESULTADO  

O resultado da seleção serão enviados as/aos candidatos que tiverem feito a entrevista e              
divulgadas na página do NIGS/UFSC (http://nigs.ufsc.br/) no dia 14 de setembro de 2020 após              
a finalização da etapa das entrevistas. 

As/os candidatos/as selecionadas/os deverão estar aptas/os para a implementação da bolsa a            
partir do dia seguinte, 15 de setembro de 2020 pela manhã.   

8. DA BOLSA  

O/a candidato/a selecionado/a deverá iniciar as atividades em 15 de setembro de 2020 e              
receberá bolsa de iniciação científica da CAPES ou CNPq, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos               
reais) por mês, depositada diretamente na sua conta bancária.  

Florianópolis, 11 de setembro de 2020.  
 

 
Comissão de seleção 

Profa Dra Miriam Pillar Grossi (coordenadora do NIGS e responsável pelos projetos PIBIC) 
Claudia Lazcano (pós-doutoranda PRINT/CAPES) 

Marinês da Rosa (doutoranda PPGICH) 
 
 

ANEXO I - Formulario a ser preenchido e enviado por email com a inscrição.  



1) Nome 

 2) Curso  

3)Fase do curso  

4) Experiências no campo de estudos e ativismo feminista e LGBTQI+. Caso tenha, relate              
experiências em outros núcleos e/ou engajamentos ativistas em movimentos sociais. 

5) Horários disponíveis. Detalhe sua disponibilidade de horários para atuar como bolsista de             
forma virtual no projeto nos turnos da manhã ou da tarde. 

6) Histórico Escolar da graduação. Descreva os principais temas e autoras/es da área de              
antropologia e gênero lidas nas disciplinas cursadas até o presente, que lhe despertaram             
interesse em fazer pesquisa nestas áreas.  

7) Explique as razões de seu interesse em integrar a equipe do NIGS como bolsista PIBIC e                 
assinalar se têm preferência pela participação em um dos dois projetos descritos no edital. 

8) Nome de contato pelo skype. Caso a/o candidata não tenha conta de Skype a entrevista                
será feita pela plataforma google.meet. 
 


