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O presente edital tem como propósito tornar público processo seletivo para seis 

bolsistas de iniciação científica e um/a bolsista de ensino para atuar no INDERI no 

período de agosto/2020 até julho/2021. São três bolsas remuneradas referentes ao 

Edital PDE/EPEC Nº 01/2020 da FURG, na categoria EPEC-SOCIAL. As demais cotas, são 

para seleção de bolsista voluntária/o (PQA), em regime de livre concorrência. 

 

1. SOBRE AS/OS ESTUDANTES 

As bolsas voluntárias (PQA) são de livre concorrência. As bolsas remuneradas são 

EPEC-SOCIAL, por isso só poderão se candidatar estudantes nas seguintes situações: 

 

L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário 
mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas 
(Lei nº 12.711/2012); 
 L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar 
bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
L5 - Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria 
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em 
escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
L6 - Candidatos auto declarados pretos, pardos ou indígenas que, 
independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), 
tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 
12.711/2012); 
L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual 
ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino 
médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
L10 - Candidatos com deficiência auto declarados pretos, pardos ou indígenas, 
que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo 
e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei 
nº 12.711/2012); 
L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, 
Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
L14 - Candidatos com deficiência auto declarados pretos, pardos ou indígenas 
que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), 
tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 
12.711/2012); 



V1872: Candidatos com deficiência – PROAAf. 
 

 A/O estudante bolsista selecionado para Bolsa EPEC deverá: (a) Ser aluna/o 

matriculada/o e frequente em curso de graduação da FURG, no campus SVP; (b) Ser 

titular de Conta Corrente; (c) Ter CPF regularizado; (d) Não possuir vínculo empregatício, 

nem receber salário ou remuneração decorrente do exercício de atividades de qualquer 

natureza, inclusive estágio remunerado, durante a vigência da bolsa; (e) Não acumular 

bolsas de qualquer natureza.  Todas as demais instruções contidas no EDITAL CONJUNTO 

DE CIRCULAÇÃO INTERNA – PDE/EPEC Nº 01/2020 da FURG – sobre a atividade da/do 

Bolsista aplicam-se a esse processo seletivo. 

 

2. SOBRE AS ATIVIDADES DE PESQUISA E ENSINO 

2.1. Projetos de pesquisa 

Os projetos de  pesquisa são sobre: Política Externa Brasileira e o Conselho de 

Direitos Humanos da ONU: avaliação das recomendações a partir de seis eixos 

temáticos: (a) gênero e raça, (b) sistema de justiça e estado de direito, (c) educação, 

(d)migrantes e refugiados(as), (e) saúde e (f) povos indígenas e meio ambiente. Esses 

projetos foram contemplados com duas bolsas remuneradas (EPEC-Social). Os demais 

projetos serão desenvolvidos por quatro bolsistas PQA (atuação voluntária). 

A política externa dos Estados é constituída por um conjunto de iniciativas que 

emanam do poder dos atores estatais, com o objetivo de mobilizar o máximo de fatores 

disponíveis no ambiente interno e externo (MERLE, 1990, p. 260). A mobilização desses 

fatores é dependente, dentre outros elementos, das dinâmicas domésticas dos Estados 

e das relações com os demais atores do sistema internacional (SI). Nesse sentido, a 

política externa pode ser compreendida como uma expressão das diferenças de poder 

político entre os agentes do SI. No contexto brasileiro, a condução da política externa é 

prerrogativa do Poder Executivo, em especial, do Ministério das Relações Exteriores 

(MRE). O trabalho do MRE, desde a sua criação, tem sido amplamente conhecido e 

interpretado por historiadores(as) e internacionalistas dedicados(as) a essa subárea das 

Relações Internacionais, a Análise de Política Externa. Ocorre que, não raro, as análises 

de política externa tocam temas sensíveis em direitos humanos.  



 O perfil esperado da/do estudante bolsista é que seja organizada(o), tenha 

disponibilidade de horário, interesse por pesquisa, leitura, escrita e boa desenvoltura 

em pesquisas em relatórios e documentos oficiais. Assumirá o compromisso de 

desenvolver a pesquisa sob orientação das docentes e apresentar o desenvolvimento 

da atividade na Mostra de Produção Universitária da FURG. 

 

2.2. Projeto de Ensino 

O INDERI possui um Projeto de Ensino que visa a instigar o interesse e o 

melhoramento da formação acadêmica de graduandas e graduandos em torno da 

temática da interseccionalidade, teoria decolonial e pós-colonial, direitos humanos, 

feminismos, migrações, questões étnicas e raciais, identidades de gênero e sexualidade; 

dentre muitas outras. Esse projeto foi contemplado com uma bolsa EPEC-SOCIAL. 

Considerando os objetivos do projeto e o alcance que as atividades promovidas pelo 

Grupo INDERI têm alcançado desde o ano de 2019, as atividades serão desenvolvidas a 

partir de quatro aspectos fundamentais. O primeiro deles diz respeito à necessária 

curadoria dos textos a serem lidos, debatidos e analisados pelas pessoas participantes, 

processo que será feito pelas docentes em parceria com a/o bolsista. Em seguida, se faz 

necessária a construção de um espaço (presencial e/ou virtual) adequado para que as 

atividades aconteçam, de modo que, a atuação no processo de organização e divulgação 

deverá ser majoritariamente desenvolvida pela/o bolsista. O processo de divulgação da 

atividade é particularmente relevante para ampliar o alcance do impacto do Projeto. O 

terceiro aspecto relevante se dá no próprio desenvolvimento das atividade de ensino, a 

pessoa bolsista poderá, em conjunto com as docentes e demais convidadas/os, 

protagonizar o processo de debate dos textos, contribuindo assim para uma melhor 

aproximação das/os demais discentes participantes do grupo e para o aprimoramento 

de habilidades interpessoais. Por fim, o quarto aspecto de atuação do/da bolsista diz 

respeito à sua contribuição na elaboração do relatório final do projeto, a partir do qual 

será possível medir o alcance do mesmo, os aspectos positivos em seu desenvolvimento 

e os pontos a serem melhorados para as edições futuras. 

 O perfil esperado da/do estudante bolsista é que seja organizada(o), tenha 

disponibilidade de horário, seja comunicativa/o, tenha desenvoltura e interesse nas 

temáticas trabalhadas pelo Grupo INDERI. Além do exposto anteriormente, assume o 



compromisso de estar presente nas redes sociais, divulgando o Projeto de Ensino e as 

atividades a ele relacionadas desenvolvidas pelo Grupo de Pesquisa INDERI em redes 

sociais e quaisquer outros meios disponíveis e apresentar o desenvolvimento da 

atividade na Mostra de Produção Universitária da FURG. 

 

3. SELEÇÃO E INSCRIÇÃO 

3.1. Inscrição: exclusivamente por meio do envio até o dia 02/08/2020, da ficha de 

inscrição (Anexo 1) preenchida e da carta de intenções (conforme item 3.2.1 

deste edital). Os documentos devem ser encaminhados para o email 

inderifurg@gmail.com 

3.2. Critérios de seleção: 

3.2.1. Envio de uma carta de intenções de até uma página abordando o interesse e 

a motivação para participar nos projetos. Nessa carta, a/o candidata/o deve 

indicar para qual modalidade de bolsa está se candidatando (EPEC-Social 

pesquisa; EPEC-Social ensino; PQA).  

3.2.2. Entrevista a ser realizada via MConf em data e horário informado após a 

confirmação das inscrições. 

3.2.3. Será valorizada a participação prévia como integrante do INDERI. 

3.2.4. Será valorizada a candidatura de mulheres negras, indígenas e/ou LGBTI. 

 

4. CRONOGRAMA 

Divulgação do processo seletivo 31/07/2020 

Recebimento das inscrições 02/08/2020 

Divulgação via e-mail da data e horário 

das entrevistas 

03/08/2020 

Entrevistas De 04/08/2020 a 05/08/2020 

Divulgação do resultado final 05/08/2020 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Quaisquer dúvidas acerca do presente processo seletivo podem ser sanadas por e-

mail: inderifurg@gmail.com.  



ANEXO 1 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

PROCESSO SELETIVO PARA BOLSISTAS INDERI 2020-2021 

 

Nome 
 

 

Número de matrícula 
 

 

Semestre 
 

 

E-mail 
 

 

Telefone 
 

 

Se adequa a EPEC-
Social conforme 
especificado no Edital 
PDE/EPEC Nº 01/2020 
da FURG? 
 

(  ) Sim    
(  ) Não 

Já é membro do 
INDERI? 

(  ) Sim     
(  ) Não 
 

Realiza inscrição para 
qual modalidade? 

(  ) Pesquisa 
(  ) Ensino 

Raça/etnia 
 

 

Gênero  

Dados bancários* 

Nome do banco:  

Agência  

Conta Corrente  
 

*Os dados bancários serão utilizados apenas para as pessoas selecionadas para as bolsas EPEC-

Social.  Não é permitido pagamento em conta de terceiros, portanto, você precisa ser a/o titular 

da Conta Corrente. Essa informação é imprescindível considerando o prazo institucional para 

indicação das pessoas bolsistas. 

 

 

 


