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O presente edital tem como propósito tornar público processo seletivo para uma bolsa de 

iniciação científica no período de agosto/2021 até setembro/2022. 

 

1. SOBRE AS/OS ESTUDANTES 

A/O estudante selecionada/o deverá:  

(a) Ser aluna/o matriculada/o e frequente no curso de graduação em Relações 

Internacionais 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.  

 

2. SOBRE AS ATIVIDADES DE PESQUISA 

2.1.Projetos de pesquisa 

O projeto de pesquisa de que trata essa seleção é sobre Política Externa e a 

participação de Colômbia e Uruguai na Revisão Periódica Universal (2008 a 2017). O 

Grupo de Pesquisa Interseccionalidades e Decolonialidade nas Relações Internacionais 

(INDERI/FURG/CNPq) tem se dedicado as análises de política externa e suas conexões 

com 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. 

 

3. SELEÇÃO E INSCRIÇÃO 

3.1.Inscrição: exclusivamente por meio do envio até o dia 07/08/2021, da ficha de 

inscrição (Anexo 1) preenchida e de uma carta de motivação justificando seu 

interesse pelo projeto. Os documentos devem ser encaminhados para o e-mail 

inderifurg@gmail.com 

3.2.Critérios de seleção: 

3.2.1. Envio de uma carta de motivação de até uma página abordando o interesse 

para participar nos projetos do INDERI.  

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

confirmação das inscrições pré-selecionadas. 

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

3.2.4. Será valorizada a participação prévia como bolsista PQA no INDERI. 

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

 

4. CRONOGRAMA 

Divulgação do processo seletivo 05/07/2021 

Recebimento das inscrições Até às 23:50h do dia 06/07/2021 



 

 

Divulgação via e-mail da data e horário 

das entrevistas 

Até às 12h do dia 07/07/2021 

Entrevistas A partir das 14h do dia 07/07/2021 

Divulgação do resultado final 08/07/2021 

 

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 

 

 

Já participou de alguma 

reunião do grupo de 

estudos do INDERI? 

(  ) Sim     

(  ) Não 

 

Raça/etnia 

 

 

Gênero  

Dados bancários* 

Nome do banco:  

Agência  

Conta Corrente  

 

*Os dados bancários serão utilizados apenas para as pessoas selecionadas para a bolsa.  

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 da pessoa bolsista. 

 

 

 


