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Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA
Campus Dom Pedrito
Projeto de extensão Interseccionando a conversa: diálogos sobre gênero,
antropologia e educação
CHAMADA PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA PDA – EXTENSÃO E CULTURA
Edital nº 40/2021 Programa de Desenvolvimento Acadêmico (PDA)

A Coordenação do Projeto de Extensão Interseccionando a conversa: diálogos sobre
gênero, antropologia e educação, com fomento do Programa de Desenvolvimento
Acadêmico da UNIPAMPA, no uso de suas atribuições, torna público por meio desta
Chamada Interna, as normas para o processo de inscrição e seleção de bolsista para atuar
nas ações propostas pelo referido projeto, conforme segue:

1. DADOS DO PROJETO
O projeto Interseccionando a conversa: diálogos sobre gênero, antropologia e educação,
nasce de relações estabelecidas com docentes da educação básica, trabalhadoras da
saúde, do direito, da segurança pública e organizações da sociedade civil, ao longo dos
cinco anos de atuação do Grupo de Pesquisa “Tuna: gênero, educação e diferença”, na
UNIPAMPA. No processo de desenvolvimento de pesquisas, construíram-se redes e foram
identificadas demandas do âmbito da divulgação cientifica. O advento da Covid-19 fez com
que os espaços de troca e construção coletiva entre o GP e a comunidade fossem de forma
online – plataforma GMeet, Canal do You Tube e redes sociais. Com base nos estudos
sobre teorias indígenas do conhecimento, criamos o espaço dos “Diálogos Ameríndios”; a
partir das investigações do campo dos estudos de gênero e metodologias feministas,
desenvolvemos os “Diálogos do Cuidado”; e por fim, registramos, no final de 2020 o projeto
“Tuna em ação: 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres”. Somaramse aí os encontros de estudos, baseados em textos previamente lidos e debates coletivos
– todos escritos por autoras que defendem feminismos plurais, decoloniais, contrahegemônicos. Autoras asiáticas, latino-americanas e migrantes. É com o intuito de dar
continuidade nesta construção que unimos as ações em um único projeto, aqui denominado
de “Interseccionando a conversa: diálogos sobre gênero, antropologia e educação”, com
foco em ações de divulgação científica sobre feminismos; literatura; cuidado; produção de
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conhecimento em contextos ameríndios; e educação escolar – todos temas a serem
trabalhados em uma perspectiva interseccional.
Professora Coordenadora: Suzana Cavalheiro de Jesus
Carga horária: 12h semanais

2. VAGAS
O presente programa de extensão oferece 1 vaga para bolsista de 12h/semanais, no valor
mensal de R$ 240,00, com vigência de maio a dezembro de 2021.

3. REQUISITOS
Estará apto a realizar a inscrição o candidato que preencher os seguintes requisitos:
a) Ser estudante regularmente matriculado(a) em curso de graduação da UNIPAMPA
– Campus Dom Pedrito;
b) Possuir disponibilidade de horário para desenvolvimento das atividades vinculadas
à bolsa;
c) Demonstrar interesse pelas temáticas discutidas nos campos da antropologia e da
educação, a partir de uma perspectiva de gênero e diversidade cultural.

4. INSCRIÇÕES
4.1. As inscrições deverão ser realizadas via e-mail, no período de 23 à 27 de abril de 2021.
Endereço eletrônico para pedidos de inscrições: suzanajesus@unipampa.edu.br

4.2. A homologação das inscrições será divulgada no dia 28 de abril de 2017, mediante
publicação no site do grupo de pesquisa Tuna: gênero, educação e diferença
(https://sites.unipampa.edu.br/tuna). A mesma lista será enviada aos endereços de e-mail
utilizados pelos(as) candidatos(as) no momento da inscrição.
4.2. Conforme o item 5.1.3, do Edital nº 40/2021 – PDA, para a inscrição, o discente
candidato deverá enviar seus dados acadêmicos, histórico e Currículo Lattes ao email institucional do coordenador da proposta, conforme endereços divulgados nas
páginas das unidades acadêmicas, a partir do seu e-mail institucional.
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4.3. Além dos documentos mencionados no item 4.2, a(o) candidata(o) deverá enviar uma
carta de manifestação de interesse, na qual devem constar as seguintes informações: 1)
Curso de graduação, junto ao qual mantém matrícula ativa; 2) Interesse e aproximação às
temáticas trabalhadas no projeto (descritas no item 1 desta Chamada); 3) Domínio de redes
sociais e plataformas digitais; 4) Experiências anteriores com extensão universitária; 5)
outras informações, que a critério da(o) candidata(o), contribuam para justificar sua
classificação enquanto bolsista.

5. PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS

5.1. O resultado provisório, por meio de listagem com a classificação das(os)
candidatas(os), será publicada no site do grupo de pesquisa Tuna: gênero, educação e
diferença (https://sites.unipampa.edu.br/tuna), no dia 30/04/2021.

5.2. Os recursos relativos ao resultado provisório poderão ser interpostos, via e-mail do
Comitê Gestor do PDA, conforme Edital nº 40/2021.

5.3. O resultado final, por meio de listagem definitiva com a classificação das(os)
candidatas(os), será publicada no site do grupo de pesquisa Tuna: gênero, educação e
diferença (https://sites.unipampa.edu.br/tuna), no dia 07/05/2021.

5.4. O início das atividades da(o) bolsista está previsto para 07/05/2021, sendo 12/05/2021
a data limite para inserção de seus dados no Sistema SIPPEE-UNIPAMPA.

Suzana Cavalheiro de Jesus
Professora Adjunta – UNIPAMPA/Campus Dom Pedrito
Coordenadora do Projeto
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ANEXO I

Modelo de Ficha de avaliação

Nome da(o) candidata(o): _________________________________________________
Curso: _________________________________________________________________
Interesse
aproximação
temática

e
à

Domínio
de
redes sociais
e plataformas
digitais
C
CP NC
5,0 3,0 0,0

Experiências
anteriores

Outras
informações

Candidata
mãe,
com filho(s) de
idade até dez anos

C
5,0

CP
3,0

NC
0,0

C
5,0

CP
3,0

NC
0,0

Sim

C
5,0

CP
3,0

NC
0,0

C
5,0

CP
3,0

NC
0,0

C
5,0

CP
3,0

NC
0,0

C
5,0

CP
3,0

NC
0,0

C
5,0

CP
3,0

NC
0,0

C
5,0

CP
3,0

NC
0,0

C
5,0

CP
3,0

NC
0,0

C
5,0

CP
3,0

NC
0,0

C
5,0

CP
3,0

NC
0,0

C
5,0

CP
3,0

NC
0,0

C
5,0

CP
3,0

NC
0,0

C
5,0

CP
3,0

NC
0,0

Não

Pontuação final

Pontuação final

Pontuação final

Pontuação final

Pontuação final

Legenda:
C: Contempla
CP: Contempla parcialmente
NC: Não contempla
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