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1.OBJETIVO

Este edital se destina a seleção de 02 bolsistas, preferencialmente dos cursos de
Graduação de Antropologia e Ciências Sociais da UFSC, para desenvolverem pesquisa
junto ao Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades (NIGS), em um dos dois
projetos seguintes:

a)  Etnografia as Políticas Públicas de Gênero e Diversidades no Campo da Ciência e
Tecnologia.

b) Outros olhares sobre a História das Ciências Sociais na UFSC.

A bolsa PIBIC visa possibilitar as/aos bolsistas, estudantes de graduação, a formação de
iniciação científica no que tange à realização de pesquisas etnográficas, participação em
grupos de estudo com estudantes da pós-graduação, organização das atividades
comemorativas dos 30 anos do NIGS, integração em redes nacionais e internacionais de
pesquisa, e aprendizado de teorias e metodologias de pesquisa, formas de escrita e
apresentação de resultados de investigação.

2. APRESENTAÇÃO

2.1 O NIGS
O Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades (NIGS), que festeja neste ano seus 30
anos de existência (1991-2021) desenvolve pesquisas no campo dos Estudos de Gênero e
Sexualidade, Antropologia Política, Metodologias de Ensino e Pesquisa e História das
Ciências e em particular da Antropologia.
O NIGS é um núcleo de pesquisa que produz conhecimento científico, de caráter feminista
e engajado com movimentos sociais, na formulação de políticas públicas, de educação e de
política cientifica.
Sediado no Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFSC, tem relações com inúmeras
redes de pesquisa nacionais e internacionais e se caracteriza por produzir formação de alto



nível científico possibilitando às e aos estudantes de graduação que nele atuam inúmeras
experiências de interlocução intelectual e formação acadêmica.

2.2  OS PROJETOS

a) O projeto “ Etnografia as Políticas Públicas de Gênero e Diversidades no Campo da
Ciência e Tecnologia” visa formar estudantes de iniciação científica na análise das
políticas públicas no campo da ciência e tecnologia com foco em questões de gênero e
diversidades. Dando continuidade a projeto desenvolvido nos ultimos 4 anos, de análise das
políticas púbilcas nos governos (Governos Lula 2002-2009 e Dilma Rousseff 2010-2016) a
esta etapa da pesquisa tem como objetivo comparar as políticas desenvolvidas pelo
Ministério de Ciência, Tecnologia e Informação (MCTI) - através dos editais do CNPq- e do
Ministério da Educação (MEC) - pelas políticas de pós-graduação desenvolvidas pela
CAPES - nos Governos democráticos da Frente Popular (2002 a 1016) com as políticas
desenvolvidas pelos os governos de direita que os sucederam: governos Temer
(2016-2018) e Bolsonaro (2019 ao presente).

b) O projeto “Outros olhares sobre a História das Ciências Sociais na UFSC” se
insere em uma das mais antigas linhas de pesquisa desenvolvida no NIGS, iniciada na
década de 1990, sobre a História das Mulheres na Antropologia cujos resultados
encontram-se disponiveis na pagina https://outrosolharesantropologia.paginas.ufsc.br/. O
projeto dará continuidade à pesquisa iniciada em 2020 com foco na entrevista de
professoras pesquisadoras pioneiras do curso de graduação em Ciências Sociais da UFSC.
A pesquisa, com fundamentação teórica no campo das epistemologias feministas e história
social das ciências, visa contribuir para as comemoração e registro histórico dos 50 anos do
curso de Ciências Sociais (1972-2022) e dos 10 anos do curso de Antropologia (2010-2020)
na UFSC, dando visibilidade, em particular, à contribuição das mulheres - professoras,
pesquisadoras, estudantes e servidoras na história institucional das ciências humanas na
UFSC.

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 na UFSC, preferencialmente nos cursos de
Graduação em Antropologia ou Ciências Sociais.
3.2. Ter o currículo cadastrado e atualizado até agosto de 2021 na Plataforma Lattes do
CNPq.
3.3. Dedicar-se por 20 horas semanais às atividades de pesquisa e acadêmicas previstas
no plano de atuação semestral.
3.4.Ter bom desempenho acadêmico. Não poderá ser indicado como bolsista estudante
com IAA inferior a 6,0.
3.5. Demonstrar interesse nas áreas dos projetos de pesquisa e já ter cursado disciplinas de
Antropologia em seus respectivos cursos. Disciplinas cursadas nas áreas de



gênero/sexualidade, antropologia brasileira, antropologia da política e prática de pesquisa
no NIGS  serão consideradas no desempate.
3.6. Ter familiaridade com a internet, uso de pacotes Office, plataformas virtuais (zoom,
meet, BBB e outras), edição de página e redes sociais e se possível alguma experiência (ou
pelo menos desejo de aprender) com programas de edição de imagens e vídeos.
3.7. Caso esteja no último ano do curso deverá desenvolver projeto de TCC no quadro do
projeto da bolsa.
3.8. Possuir conta corrente própria e ativa no Banco do Brasil no momento da entrega do
Termo de Outorga em 30 de agosto de 2021. Contas bancárias conjuntas, contas poupança
ou contas em outros bancos não serão aceitas pois impossibilitam o pagamento da bolsa.
Não possuir, durante a vigência da bolsa, vínculo empregatício ou bolsa de outro programa
de Iniciação Científica e/ou tecnológica, monitoria ou extensão.
3.9 Não possuir, durante a vigência da bolsa, vínculo empregatício ou bolsa de outro
programa de Iniciação Científica e/ou tecnológica, monitoria ou extensão.
Atenção: Estudantes com vínculo de monitoria em curso no semestre de 2021.1 poderão se
candidatar para início da bolsa quando do final da monitoria. Deverão registrar esta
informação na carta de interesse.

4. INSCRIÇÕES:

As inscrições deverão ser feitas por via eletrônica através do e-mail do NIGS
(nigs25anos@gmail.com) até às 24 hs do dia 3 de agosto de 2021.

5. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À INSCRIÇÃO

a) Carta de interesse em ser bolsista PIBIC no NIGS com breve relato de sua trajetória
acadêmica e de vida, na qual deve colocar seu número de WhatsApp para receber
confirmação de recebimento de inscrição.
b) Histórico escolar do curso de graduação.
c) Espelho de matrícula de 2021.1.

6. DA SELEÇÃO

6.1 Reunião de Informação e elaboração/atualização de CV Lattes
As e os estudantes que enviarem a documentação serão convidados a uma reunião de
informação virtual, através da plataforma meet-google da UFSC, na qual cada um/a deverá
se apresentar (fase do curso, experiências anteriores nas áreas do projeto, interesse em
integrar o NIGS) e serão apresentados os projetos e as atividades e dinâmica de pesquisa
no NIGS, seguida de treinamento para cadastro (para quem não tiver ainda o CV Lattes) e
atualização de Currículo (para quem já tiver CV cadastrado) na plataforma Lattes CNPq, na
quarta feira 4  de agosto das 13 às 14h20.

6.2. Envio de documentação complementar
Após a reunião de informação, deverá ser enviado para o email (nigs25anos@gmail.com)
até quinta feira 5 de agosto às 24hs:
a) link e cópia de CV Lattes atualizado
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b) texto de uma página com proposta individual de pesquisa que gostaria de realizar em um
dos dois projetos.
c) cópia de Carteira de Identidade com CPF.

6.3  Classificação das e dos candidates
A classificação das/os estudantes será realizada com base na análise dos seguintes
documentos: IAA, Notas em disciplinas de Antropologia e vinculadas aos temas dos
projetos, carta de interesse e trajetória, proposta individual de pesquisa

6.4 Entrevista individual
Caso a comissão de seleção considere necessário para desempate, chamará as e os
candidatas/os para entrevista individual na sexta-feira, 6 de agosto, em horário a ser
combinado com cada estudante.

OBS. Candidatas/os que não entregarem todos os documentos solicitados serão
desclassificados/as.

7. DO RESULTADO

O resultado da seleção será enviado às/aos candidatos inscritos e divulgado na página do
NIGS/UFSC (http://nigs.ufsc.br/, na aba Últimas Notícias) no dia 8 de agosto de 2021. As/os
candidatos/as selecionadas/os deverão estar aptas/os para o encaminhamento de
implementação da bolsa para início em 1 de setembro de 2021 e se disporem a participar
do Grupo de Estudos do NIGS a partir  do mês de  agosto.

8. DA BOLSA

A/o candidata/o selecionada/o deverá iniciar as atividades em 1 de setembro de 2021 e
receberá bolsa de iniciação científica do CNPq UFSC, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos
reais) por mês, depositada diretamente na sua conta bancária.

Florianópolis, 25 de Julho de 2021.

Comissão de seleção
Miriam Pillar Grossi (coordenadora do NIGS e responsável pelos projetos PIBIC)

Barbara Michele Amorim (pós-doutoranda PPGICH)
Francine Costa (doutoranda PPGICH)

Carolina Bergmann (doutoranda PPGICH)

http://nigs.ufsc.br/


ANEXO I - Formulário 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.


