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Universidade Federal de Santa Catarina  
Centro de Filosofia e Ciências Humanas 
Laboratório de Antropologia Social  
Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades  
 

EDITAL Nº 001/2014/NIGS/UFSC  

SELEÇÃO DE BOLSISTA DE EXTENSÃO – PROJETO PAPO SÉRIO 

O Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades (NIGS), vinculado ao 
Laboratório de Antropologia Social do Centro de Filosofia e Ciências Humanas 
(CFH) da Universidade Federal de Santa Catarina, torna público que estão 
abertas as inscrições para o processo de seletivo de bolsista para atuar no 
Projeto de Extensão Papo Sério – Gênero, Antropologia e Educação. 

 
1. DISPOSIÇÕES GERAIS  

1.1 A bolsa de extensão está vinculada à PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO da 
Universidade Federal de Santa Catarina caracterizada pela modalidade de 
bolsas do programa PRÓ-BOLSAS 2014, podendo ser ocupada por discente 
de todos os cursos de graduação da UFSC, regularmente matriculada/o, desde 
que atendendo às condições descritas nos itens 4 e 6 deste edital.  

1.2 As suas atividades serão executadas no NIGS através do Projeto de 
extensão universitária intitulado “Papo Sério: Gênero, Antropologia e 
Educação”. 

1.3 A/O bolsista deverá dedicar ao projeto 20h semanais, a serem cumpridas 
em atividades no Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades do 
Laboratório de Antropologia Social do CFH, em atividades programadas nas 
escolas e em outras atividades acadêmicas. 

1.4 A remuneração da bolsa é de R $ 400,00 (quatrocentos reais) mensais. 

1.5 Não é autorizado o acúmulo de bolsas com outra atividade remunerada 
durante a vigência da bolsa.  

 
2. DO PROJETO  

2.1 O Projeto Papo Sério foi organizado e desenvolvido pelo Núcleo de 
Identidades de Gênero e Subjetividades – NIGS pela primeira vez em 2007. 
Seu principal objetivo é problematizar as representações de gênero e 
sexualidade com jovens alunos e alunas de escolas públicas de Florianópolis, 
através da realização de oficinas temáticas, elaboradas a partir dos eixos de 
pesquisas realizadas no NIGS por seus diversos pesquisadores e 
pesquisadoras. O projeto também prevê a organização anual do Concurso de 
cartazes contra a Trans-lesbo-homofobia, em escolas de Santa Catarina. 
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3. DAS ATRIBUIÇÕES DA/O BOLSISTA  

3.1 A bolsa destina-se a estudante de graduação da UFSC com bom 
conhecimento na área de gênero e sexualidades, sendo as suas atribuições: 

3.1.1 Organização, planejamento e execução de oficinas em escolas da grande 
Florianópolis; 

3.1.2 Participação em grupos de estudo de preparação às temáticas do projeto; 

3.1.3 Participar das atividades de formação e extensão realizadas e apoiadas 
pelo NIGS, como palestras, grupos de estudo e outros eventos; 

3.1.4 Desenvolvimento, em parceria com outros membros da equipe, de 
pesquisa sobre o projeto Papo Sério. 

 
4. DOS REQUISITOS 

4.1 São requisitos para o preenchimento da vaga: 

4.1.1 Estar devidamente matriculado em curso de Graduação da Universidade 
Federal de Santa Catarina; 

4.1.2 Ter boa redação; 

4.1.3 Ter conhecimento básico em Pacote Office (Word, Excel, Power Point) e 
Internet; 

4.1.4 Ter atuado como monitor/a de eventos na área de Gênero e Sexualidade 
e/ou ter desenvolvido atividade de Prática de Pesquisa em 
Núcleo/Centro/Laboratório de Estudos no campo de Gênero, Sexualidade e 
Feminismo e/ou já ter cursado disciplina de Gênero e Sexualidade; 

4.1.5 Disponibilidade de horário para atuar no projeto e participar de reuniões 
em horários marcados com antecedência. 

 
5. DA INSCRIÇÃO  

5.1 Para se inscrever, as/os interessadas/os deverão enviar e-mail para 
estudosdegenero@gmail.com até as 24h do dia 8 de setembro de 2014, 
indicando no título o número do edital ao qual está se inscrevendo e 
listando seu interesse em participar do projeto. A confirmação da inscrição 
ocorrerá mediante resposta da organização e agendamento de entrevista para 
seleção.  

5.2 No momento da entrevista, as/os candidatas/os deverão levar:  

5.2.1 Cópia do comprovante de matrícula do semestre vigente;  

5.2.2 Cópia do Histórico Escolar;  
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5.2.3 Curriculum Lattes (se tiver);  

5.3 Caso as/os candidatas/os não recebam confirmação de sua inscrição, 
deverão ir diretamente ao IEG (Sala 201 no 2º andar do prédio D do CFH-
UFSC) no dia 10 de setembro de 2014 entre 13 e 15h.  

 
6. DA CLASSIFICAÇÃO 

6.1.Serão pontuados para fins de classificação: 

6.1.1 Consistência e coerência do interesse da/o candidata/o com o campo de 
atuação do projeto Papo Serio da carta de interesse (mensagem enviada como 
inscrição por email) 

6.1.2 Índice de aproveitamento do Histórico Escolar, tempo de formação 
universitária e disciplinas cursadas nas áreas de gênero e sexualidade. 

6.1.3 Curriculum Vitae – com destaque a participação em atividades 
acadêmicas, militantes e profissionais na área de gênero e sexualidade. 

6.1.4 Entrevista que constará de perguntas relativas aos conhecimentos da/o 
aluna/o sobre gênero e sexualidades e suas experiências anteriores neste 
campo (em estudos, militância ou atuação profissional). 

 
7. DOS RESULTADOS 

7.1 O resultado da seleção será enviado por e-mail à/ao candidata/o no dia 11 
de setembro de 2014. 

 
8. INFORMAÇÕES  

8.1 Outras Informações podem ser obtidas pelo e-mail 
estudosdegenero@gmail.com ou pelo telefone (48) 3721-6440 no período da 
tarde. 

 
Florianópolis, 29 de agosto de 2014. 

 

 
Profa. Dra. Miriam Pillar Grossi 

Coordenadora do NIGS 
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