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Edital para Seleção de Bolsista de Pós-doutorado 
 
TÍTULO DO PROJETO: “Direitos Humanos, Antropologia, Educação: experiências 
de formação em Gênero e Diversidades”. 
 
Este edital visa selecionar doutor/a para desenvolver projeto de Pós-doutorado com 
bolsa da CAPES-SECADI, por 10 meses, no período de março a dezembro de 2018.  
 
1.APRESENTAÇÃO DO PROJETO 
 
O projeto “Direitos Humanos, Antropologia, Educação: experiências de formação em 
Gênero e Diversidades” tem como objetivo principal a análise de experiências de 
formação em Gênero e Diversidades através do estudo de políticas públicas federais 
de formação de professoras/es, desenvolvidas nos últimos quinze anos no Brasil nas 
temáticas de gênero/sexualidade e educação indígena. 
 
A pesquisa será de cunho etnográfico e documental visando: 
 
a) Recuperar a história e analisar o impacto na rede de ensino público de Santa 
Catarina das três edições dos cursos de aperfeiçoamento e especialização GDE – 
Gênero e Diversidade na Escola,  promovido pelo IEG/UFSC entre 2008 e 2016 e das 
duas edições do curso de Licenciatura Indígena, ambos projetos apoiados com 
recursos do MEC.  
 
b)Estudar o impacto dos projetos PROEXT/MEC desenvolvidos entre 2008 e 2015 na 
UFSC pelas equipes do NIGS/UFSC e NEPI/UFSC referentes a ações de extensão 
universitária nos campos de Gênero/Sexualidade e Diversidades Étnico/raciais. 
 
c)Acompanhar as políticas de ações afirmativas e diversidades, com foco em 
estudantes ingressantes por cotas e pessoas trans, implantadas na UFSC através da 
Secretaria de Ações Afirmativas e Diversidades (SAAD) na atual gestão da reitoria, 
iniciada em maio de 2016. 
 
A pesquisa deverá contribuir para a concretização de alguns produtos esperados: 
 
a.Escrita de artigos e capítulos de livros sobre os temas de Educação e Direitos 
Humanos em Gênero/sexualidade e Diversidades Étnico-Raciais. 2. 
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b.Organização de um Seminário nacional para diálogo acadêmico sobre os temas do 
projeto.  
c.Publicação de um livro e/ou dossiê para revista de referência com resultados da 
pesquisa desenvolvida.  
d..Apresentação de resultados da pesquisa em congressos e eventos de referência nas 
áreas de Antropologia, Gênero e Educação. 
 
2. DAS INSCRIÇÕES 
 
As inscrições deverão ser feitas por via eletrônica através dos e-mails do NIGS 
(nigs@contato.ufsc.br) (nigs25anos@gmail.com )  no período de 2  à 11 de março de 
2018 (limite de inscrição 23:59 do dia 11 de março). 
 
3. DOS REQUISITOS PARA CANDIDATOS/AS À BOLSA 
 
Os/as candidatos/as deverão atender aos seguintes requisitos: 
a) ser brasileiro/a ou possuir visto permanente no País; 
b) estar em dia com as obrigações eleitorais; 
c) possuir currículo (no modelo CV Lattes do CNPq) que demonstre capacitação para 
atuar no desenvolvimento do projeto, com pesquisas e formação nas áreas do projeto; 
d) apresentar proposta própria de pesquisa e cronograma de execução do projeto  de 
pósdoc compatível com os objetivos do projeto aprovado pela CAPES, com atividades 
previstas para um cronograma de 10 meses ; 
d) dedicar-se integral e exclusivamente às atividades do projeto de pesquisa 
acompanhando atividades do Instituto de Estudos de Gênero (IEG), NIGS (Núcleo de 
Identidades de Gênero e Subjetividades), NEPI (Núcleo de Estudos sobre Populações 
Indígenas) e Licenciatura Indígena da Mata Atlântica da UFSC. 
e) não ter vínculo empregatício ou estatutário durante a realização do projeto; 
f) não ser aposentado/a; 
g) comprovar titulação de doutor/a há no máximo cinco anos, com formação em 
antropologia, ciências sociais, ciências humanas ou áreas afins, de preferência com 
pesquisa doutoral relacionada a algum dos temas do projeto; 
h) estar de posse do seu título de doutorado. Em caso de diploma obtido em 
instituição estrangeira, deverá constar o reconhecimento de validação, conforme 
dispositivo legal; 
i) ter seu currículo atualizado e disponível na Plataforma Lattes do CNPq; 
l) fixar residência Florianópolis durante todo o período do projeto; 
m) estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto imediatamente após o 
resultado da seleção.  
 
 
4. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À INSCRIÇÃO 
 
a) CV Lattes atualizado até 11/03/2018. 
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b) Cópias de publicações (artigos, capítulos de livros, textos de apresentações em 
congressos, etc). 
c) Tese de doutorado e, se pertinente ao tema do projeto, dissertação de mestrado. 
d) Carta explicando seu interesse sobre o tema do projeto e  motivos que lhe levam a 
concorrer à bolsa de pós-doutorado CAPES do projeto intitulado “Direitos Humanos, 
Antropologia, Educação: experiências de formação em Gênero e Diversidades”. 
e) Históricos escolares de mestrado e doutorado. 
f)  Pequeno projeto de pesquisa contendo: 
1.  Objeto de pesquisa  
2. Revisão bibliográfica 
3. Metodologia 
4. Bibliografia 
 g) Plano de Trabalho com cronograma para o período  de 10 meses da bolsa 
incluindo: 
1. Atividades de pesquisa 
2. Atividades de ensino 
3. Atividades de extensão 
Atenção: O documento contento o projeto e o plano de trabalho não deve extrapolar 
10 páginas incluindo bibliografia. 
g) Cópia do título de doutorado 
 
5. DA SELEÇÃO  E ENTREVISTA 
A seleção será realizada em com base na: 

I. Análise da documentação listada no Item 4.  
II.  Entrevista presencial ou por skype com as/os candidatas inscritas na segunda 

feira 12 de março de 2018 no período da manhã. 
 
OBS. Candidatos/as que não entregarem todos os documentos solicitados no item 4 
deste Edital ou que não comparecerem à entrevista (presencialmente ou por Skype) 
serão desclassificados/as. 
 
 
6. DO RESULTADO 
O resultado da seleção será divulgado em até 48 horas após as entrevistas por email à 
todos/as candidatas/os concorrentes.  
A/o candidata/o selecionado/a em primeiro lugar deverá estar apta/o a fazer 
imediatamente os encaminhamentos da bolsa junto à CAPES. 
 
7. DA BOLSA 
O/a candidato/a selecionado/a receberá bolsa de pósdoc da CAPES, no valor de R$ 
4.100,00 (quatro mil e cem reais) por mês, depositada diretamente na sua conta. 
 
8. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 
A comissão de seleção será composta por três professoras/es que atuam nas áreas 
temáticas do projeto.  
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Florianópolis, 2 de março de 2018. 
 
 
Profa Dra Miriam Pillar Grossi (NIGS-UFSC) 
Profa Dra Antonella Tassinari (NEPI-UFSC) 
Coordenadoras do projeto “Direitos Humanos, Antropologia, Educação: experiências 
de formação em Gênero e Diversidades” 
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