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

2 Bolsas voluntárias de Pesquisa (PQA/FURG) 

1 Bolsa voluntária de Ensino (PQA/FURG)  

1 Bolsa remunerada de Ensino (EPEC-Social) 

1 Bolsa remunerada de Pesquisa (PIBIC/CNPQ) 

 

1. SOBRE AS/OS ESTUDANTES 

Todas as bolsas voluntárias (PQA) e a Bolsa PIBIC/CNPq são de livre concorrência.  

A bolsa remunerada EPEC-SOCIAL é restrita a estudantes cotistas que ingressaram 

na FURG dente uma das 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 selecionada/o para bolsas remuneradas deverá:  

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

Internacionais da FURG (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 01/2021 da 

FURG – sobre a atividade da/do Bolsista aplicam-se a esse processo seletivo. 



 

 

(f) Todas/os as/os bolsistas se comprometem a apresentar o desenvolvimento da atividade 

na Mostra de Produção Universitária da FURG. 

 

 

2. SOBRE AS ATIVIDADES DE PESQUISA 

2.1. Bolsas de Pesquisa PQA  

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

brasileira e suas sensibilidades às políticas de gênero e se dedica a analisar os discursos 

do Ministro das Relações Exteriores, do Presidente da República e da Ministra da Mulher, 

da Família e dos Direitos Humanos. 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. 

 

2.2. Bolsa de Pesquisa PIBIC/CNPQ 

Em sintonia com a já informada atuação do Grupo INDERI, o presente projeto de 

investigação tem por objetivo compreender o funcionamento da Política Externa 

colombiana relativa ao campo dos direitos humanos, especialmente no que diz respeito 

ao Estado Democrático de Direito a partir da sua atuação no Conselho de Direitos 

Humanos da ONU, no período de 2008 a 2017. 

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. SOBRE AS ATIVIDADES DE ENSINO 

 

3.1. Bolsa voluntária PQA: Feminist Judgments Project - reescrevendo decisões 

judiciais em perspectivas feministas 

O projeto “Feminist Judgments Project - reescrevendo decisões judiciais em 

perspectivas feministas” pretende inovar em direção a uma metodologia de ensino que 

promova um diálogo sobre justiça de gênero e decisões judiciais. Ao invés de produzir a 

crítica acadêmica e compartilhar essa produção nos veículos tradicionais de produção 

científica, as pessoas envolvidas no projeto (estudantes, professores e ativistas em direitos 

humanos) são convidadas a engajar-se em uma experiência prática de produção de 

respostas para casos concretos. 

 

3.2. Bolsa remunerada EPEC-Social:  Grupo de Estudos INDERI 

O Projeto de Ensino INDERI reconhece a importância dos debates interseccionais e 

decoloniais para o estudo e a formação acadêmica em Relações Internacionais e 

desenvolve reuniões periódicas para a leitura, análise e debate de textos considerados 

fundamentais para o aprofundamento dessas temáticas. Caberá a/ao bolsista atuar como 

facilitador/a do diálogo com professores/as, servidores/as, alunos/as no Campus 

FURG/SVP, elaborar os materiais necessários à divulgação da atividade e estar presente 

das redes sociais, divulgando o Projeto de Ensino e as atividades a ele relacionadas 



 

 

desenvolvidas pelo Grupo de Pesquisa INDERI em redes sociais, páginas do curso e 

quaisquer outros meios disponíveis. 

 

4. SELEÇÃO E INSCRIÇÃO 

4.1.Inscrição: exclusivamente por meio do envio até o dia 02/08/2021, da ficha de 

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

interesse pelos projetos (indicar qual ou quais projetos teria maior afinidade). Os 

documentos devem ser encaminhados para o e-mail inderifurg@gmail.com 

4.2.Critérios de seleção: 

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

para participar nos projetos do INDERI.  

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

confirmação das inscrições pré-selecionadas. 

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

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

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

 

5. CRONOGRAMA 

Divulgação do processo seletivo 28/07/2021 

Recebimento das inscrições Até às 23h59min do dia 02/08/2021 

Divulgação via e-mail da data e horário 

das entrevistas 

03/08/2021 

Entrevistas 04/08/2021 

Divulgação do resultado final 05/08/2021 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Todas as bolsas remuneradas aqui informadas dependem da disponibilização pelas 

respectivas agências de fomento.  

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 

 

 

Participou de alguma reunião 

do grupo de estudos do 

INDERI? 

(  ) Sim     

(  ) Não 

 

Ingressou como cotista na 

FURG? Em caso afirmativo, 

indique qual conta. 

(   ) Sim 

(   ) Não 

Identifique em uma escala 

numérica de 1 a 2 a afinidade 

pelos projetos (1 é mais 

identificada/o e 2 menos) 

(   ) Pesquisa (   ) Ensino  

 

Raça/etnia 

 

 

Gênero  

Dados bancários* 

Nome do banco:  

Agência  

Conta Corrente  

 

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

remuneradas.  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. 

 

 

 


