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EDITAL NIGS 2013 
SELEÇÃO DE BOLSISTA DE EXTENSÃO 

 
 
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 PROEX para atuar no Projeto de extensão 
Papo Sério no período de 2 a 6 de setembro de 2013. 
.  

1. Disposições Gerais  
A bolsa de extensão está vinculada à PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO – PROEX da 

Universidade Federal de Santa Catarina. Ela poderá ser ocupada por discente de todos 
os cursos de graduação da UFSC, desde que atendendo às condições descritas a 
seguir.  As suas atividades serão executadas no NIGS, como parte do Projeto de 
extensão universitária intitulado “Papo Sério: Gênero, Violências e Sexualidades” 
apoiado pelo programa PROEXTENSÃO da UFSC. 

 
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 na UFSC e fora dela. 

  
A bolsa tem duração de 6 meses: de setembro de 2013 a março de 2014. 

Conforme determinação da PROEX durante o período de férias escolares bolsistas de 
extensão devem manter atividades do projeto.  

 
Não é autorizado o acúmulo da bolsa com outra atividade remunerada.  

 
2. Do Projeto  

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 e pela realização anual do Concurso 
de Cartazes contra a Lesbo-Trans-Homofobia e Heterossexismo.  
 

3. Das atribuições da/do bolsista  
A bolsa destina-se a estudante de graduação com conhecimentos na área de 

gênero e sexualidades. As principais atividades serão: 



a) Organização, planejamento e execução de oficinas em escolas da grande Florianópolis. 
b) Participação em grupos de estudo de preparação às temáticas do projeto. 
c) Acompanhamento de todas as atividades do NIGS. 
d) Desenvolvimento, em parceria com outros membros da equipe, de pesquisa sobre o 

projeto Papo Sério.  
 

4. Da Seleção 
a. Inscrição: Enviar carta por e-mail para arianna.sala3@gmail.com e miriam@cfh.ufsc.br 

até às 12 hs de sexta feira 6 de setembro de 2013 manifestando seu interesse e as 
razões que o levam  a participar do processo seletivo .  

b. Entrevista:  A entrevista de seleção será na sexta feira 6 de setembro no período da 
tarde, entre 13:30 horas e 15:30hs na sala 104 (sala da profa Miriam Grossi) no 
departamento de antropologia, prédio D CFH, 1º andar. 

c. Documentos:  
A/o Candidat@ deve levar para a entrevista: 

i) Cópia do comprovante de matrícula do semestre vigente; 
ii) Cópia do Histórico Escolar; 
iii) Curriculum Vitae – Preferencialmente no modelo do CV Lattes (recomenda-se que 

as/os candidatos que ainda não tenham CV Lattes cadastrado que busquem fazê-lo 
antes da entrevista pois é uma exigência para a implantação da bolsa). 
 

5. Da Classificação  
Serão pontuados para fins de classificação: 

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

b)  Indice de aproveitamento do Histórico Escolar, tempo de formação universitária e 
disciplinas cursadas nas áreas de gênero, sexualidade e antropologia. 

c)  Curriculum Vitae – com destaque a participação em atividades acadêmicas, militantes 
e profissinais na área de gênero e sexualidade.  

d) Entrevista que constará de perguntas relativas aos conhecimentos d@ alun@sobre 
gênero e sexualidades e suas experiências anteriores neste campo (em estudos, 
militância ou atuação profissional).  
 

6. Dos Resultados 
O resultado da seleção será publicado na pagina do NIGS e enviada por e-mail aos  
candidatos/as até dia 9 de setembro de 2013 as 20hs. A/o estudante selecionado/a 
deverá iniciar imediatamente suas atividades no NIGS.  
 

7. Informações  
Outras Informações podem ser obtidas pela manhã com Nattany Rodrigues no NIGS, 
fone 37 21 41 35 ou com Arianna Sala pelo email  arianna.sala3@gmail.com ou 
telefones 96 26 81 95. 


