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EDITAL IEG/NIGS-  SELEÇÃO DE BOLSISTA DE EXTENSÃO 
Aberto a Estudantes de  todos os cursos de graduação da UFSC 

 
 
O Instituto de Estudos de Gênero (IEG) e o Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades 
(NIGS), vinculados ao Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH) da Universidade Federal de 
Santa Catarina, tornam público que estão abertas as inscrições para o processo seletivo de 
bolsistas de estágio e extensão para atuar em diferentes projetos ligados aos estudos 
feministas e de gênero. 
  
1. Disposições Gerais  
 
As bolsas  estão vinculadas aos projetos: 
 
a)PROEXT MEC, projeto ligado à PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E EXTENSÃO – PRPE da 
Universidade Federal de Santa Catarina Projeto de extensão universitária intitulado “Papo 
Sério: Gênero, Antropologia e Educação”, apoiado pelo programa PROEXTENSÃO-PRPE da 
UFSC.  
 
b) PIBE, projeto ligado à Programa Institucional de Bolsas de Estagio da UFSC.  
 
c) Secretaria de Políticas para Mulheres da Presidência da Republica (SPM), através dos 
projetos Avaliação do Premio Igualdade de Gênero e Apoio a Núcleos de Pesquisa em Gênero. 
 
As atividades das/dos bolsistas selecionados serão executadas junto ao Instituto de Estudos de 
Gênero (IEG) e Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades (NIGS). 
 
A/O bolsista deverá dedicar ao projeto 20h semanais.  
 
Não é autorizado o acúmulo de bolsas ou outra atividade remunerada durante a vigência da 
bolsa, devendo a/o estudante bolsista dedicar-se em tempo integral a atividades de formação 
acadêmica na UFSC.  
 
Estimula-se a inscrição de estudantes negras/os, indígenas, com deficiência e pessoas trans. 
 
2. Das atribuições da/o bolsista  
 
Candidatas/os devem estar matriculados em cursos de graduação da UFSC, ter interesse em 
estudos de gênero e sexualidade e conhecimentos básicos em Office e informática. 
 
Serão selecionadas/os  bolsistas que tenham algumas das seguintes habilidades para atuarem 
nas diferentes bolsas disponíveis: 

a. Boa redação e alguma experiência em edição de boletins e publicações. 
b. Conhecimento de inglês e espanhol para redação em uma das duas línguas. 
c. Escrita de releases e textos informativos e contatos com a imprensa para divulgação. 
d. Experiência em organização de eventos. 



e. Experiência de secretariado e/ou contabilidade. 
f. Experiência em filmar, editar e postar vídeos em sites. 
g. Experiência em transcrição de fitas/videos e legendagem de vídeos. 
h. Conhecimento em montagem de exposições. 
i. Conhecimento para atualização de páginas web e postagem em redes sociais. 
j. Conhecimento de programas de edição gráfica para elaboração de materiais gráficos diversos. 

Conhecimento básico em branding e identidade de marca. Interesse por web é desejado. 

k. Conhecimento básico dos programas HTML, CSS,  Java, PHP, MySQL. 
 
3. Compromissos das/os bolsistas selecionadas/os: 
 
a. Desenvolver as atividades sob sua responsabilidade e cumprir horários estabelecidos 
b. Participar de reuniões da equipe; 
c. Participar das atividades de formação e extensão, como palestras, grupos de estudo, defesas 
de trabalhos de conclusão de cursos de graduação e pós-graduação  e outros eventos na área 
do projeto;  
d. Escrita de relatórios parciais e final de suas atividades no projeto.  
 
 
4. Organograma de atividades  
 
As 20 horas dedicadas semanalmente ao projeto serão distribuídas da seguinte forma:  
 
a)16 horas semanais de atividades presenciais no local de desenvolvimento do projeto ao qual 
estiver vinculada/o. 
  
b)4 horas semanais para participação em reuniões e atividades de formação no campo de 
estudos de gênero e sexualidade; 
 
Recomenda-se que as/os bolsistas cursem, durante a vigência da bolsa, uma das inúmeras 
disciplinas oferecidas em cursos de graduação da UFSC na área de gênero (com 2 ou 4 
créditos). Para conhecimento das disciplinas ofertadas por professoras vinculadas ao IEG 
consultar  http://ieg.ufsc.br/disciplinas.php. 
 
5. Período e valor e das bolsas 
 
As bolsas terão duração de 3 a 4 meses (dependendo do inicio e duração das atividades 
vinculadas a cada bolsa), entre setembro e dezembro de 2015.  
 
5.1 Para as bolsas vinculadas ao PIBE UFSC o valor da bolsa é R$ 496,00 (Bolsa de R$ 364,00 + 
R$ 132,00 de vale transporte). 
 
5.2 Para as bolsas vinculadas aos projetos PROEXT- Papo Sério e SPM: 
 

a) Estudantes calouros e em fases iniciais de seus cursos e sem experiência anterior de 
dois semestres como bolsista em um núcleo de pesquisa – Valor mensal da bolsa R$ 
400,00 

 
b) Estudantes matriculados a partir do 7º semestre de curso, com experiência e formação 

comprovada em atividades de pesquisa e extensão com bolsa de pesquisa, estagio ou 
extensão em um núcleo ou laboratório de pesquisa – Valor mensal da bolsa R$ 600,00 

 



 
 
6. Da Inscrição e Seleção  
 

6.1 Inscrição: Enviar carta de interesse para o e-mail do Instituto de Estudos de Gênero 
estudosdegenero@gmail.com, até as 24h de domingo, dia 30 de agosto de 2015 informando: 

a) nome completo, telefone celular, email, curso, fase em que está matriculada/o; 
b)  períodos disponíveis para atuar na bolsa;  
c) detalhar os itens do ponto 2. Das atribuições da/o bolsista, nos quais tem experiência  ou 

formação;  
d) relatar experiências anteriores como bolsista, ativista e/ou participante de atividades nos 

temas de gênero e sexualidade;  
e) assinalar a auto-identificação como negra/o, indígena, com deficiência ou trans e se ingressou 

na UFSC e é beneficiado por programas de ação afirmativa.  
 

6.2 Entrevistas: 
 
As entrevistas serão realizadas na segunda feira dia 31 de agosto a partir das 18hs, na sala do 
IEG (segundo andar do prédio D do CFH- UFSC), por ordem de chegada (recomenda-se que 
estudantes do curso noturno cheguem as 17h30 para serem as/os primeiros a serem 
entrevistadas/os, antes do horário do inicio das aulas).  
 
Estudantes inscritas/os devem levar para a entrevista:  
i) Cópia do comprovante de matrícula do semestre vigente;  
ii) Cópia do Histórico Escolar atualizado;  
iii) Documento complementar para estudantes que já tenham experiência como bolsista e/ou 
estejam em fases finais do curso de graduação: Copia do Curriculum Lattes (ou informar link 
para a página na carta de intenções).  
 
A entrevista constará de perguntas relativas ao interesse em participar dos projetos 
desenvolvidos por IEG e NIGS e conhecimentos de habilidades específicas. 
Será dada maior pontuação a/os candidatas/os que possuam formação acadêmica (tendo 
cursado disciplinas) e/ou experiências anteriores na área de gênero e sexualidade (incluindo 
participação em eventos, disciplinas na área e atividades promovidas pelo IEG e núcleos de 
estudos de gênero na UFSC). Em situações de desempate estudantes que se auto-identificam 
como negras/os, indígenas, com deficiência e trans, terão prioridade. 
 
6.3 Seleção: 
 
O resultado da seleção será enviado as/aos estudantes selecionadas/os e publicado na página 
do IEG e enviado por e-mail às/aos candidatas/os selecionadas/os na terça feira 2 de setembro 
de 2015. 
 
As atividades das/dos bolsistas selecionadas/os iniciarão na quarta feira 3 de setembro de 
2015.  
 
7. Informações  
 
Outras Informações podem ser obtidas pelo e-mail estudosdegenero@gmail.com ou pelo 
telefone (48) 3721-6440 no período das 9h às 13h com Adriana Barth Barbaresco. 
 
 


