
                                                                              
 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA BOLSISTA DE EXTENSÃO – 2022.1 

PROJETO DE PESQUISA 

GIPSO: Grupo Interdisciplinar de Pesquisa Social 

Produção de Subjetividade, Políticas Públicas e Movimentos Sociais 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O presente edital visa selecionar bolsista e voluntários para o Grupo Interdisciplinar de Pesquisa 

Social: Produção de Subjetividade, Políticas Públicas e Movimentos Sociais. 

  

2. DAS DEFINIÇÕES E DOS CONCEITOS 

2.1 Esse projeto está centrado na linha de pesquisa Educação, cultura, diversidade e linguagens, 

abrangendo múltiplos objetivos sustentáveis da ONU: saúde e bem-estar; educação de qualidade; 

igualdade de gênero; redução da desigualdade; paz, justiça e instituições eficazes.  

Busca-se por meio deste estudo, investigar a produção de subjetividade na interface com as políticas 

públicas e os movimentos sociais, com o objetivo de problematizar as práticas nas áreas da saúde, 

nas ciências sociais, entre outras. O projeto explora a dimensão interseccional, com foco nos 

marcadores sociais de gênero, sexualidade, classe e raça, visibilizando elementos das relações 

sociais.  

Trata-se de um projeto de pesquisa qualitativa que possibilitará a ampliação dos espaços de 

discussão referente aos atravessamentos e transversalidades na construção das subjetividades no 

escopo da interseccionalidade. Compreender e ressignificar modos de ser e de viver dos sujeitos 

entendendo o contexto sócio histórico e os jogos de forças existentes no tecido social possibilita 

ampliar as dimensões ética, estéticas, políticas e sociais em uma sociedade em transformação. Tem 

como objetivo principal investigar os processos de identificação e compreensão dos dispositivos 

construídos na interface indivíduo-sociedade e movimentos sociais no modo de constituição da 

subjetividade dos sujeitos, com foco nos marcadores sociais de gênero, sexualidade, classe e raça.  

3. DAS VAGAS E DAS BOLSAS DE INCENTIVO 

3.1 Esse processo seletivo irá selecionar um aluno bolsista e dez alunos voluntários, que não farão 

jus a qualquer tipo de bolsa ou auxílio; 

3.2 A bolsa concedida terá valor de R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais) para o aluno selecionado 



                                                                              
 
pela modalidade “bolsista”; 

3.3 A bolsa terá a duração de 9 (nove) meses, salvo a hipótese de exclusão do bolsista em razão do 

não cumprimento de suas atribuições ou nos seguintes casos: 

I. Insuficiência de desempenho; 

II. Solicitação do próprio aluno ao seu desligamento; 

III. Obtenção de bolsa de outro Programa; 

IV. Trancamento de matrícula; 

V. Abandono do curso/infrequência superior a trinta dias corridos ou sessenta Intercalados; 

VII. Conclusão do curso. 

3.4 As bolsas dos alunos serão providas pelo Centro Universitário Newton Paiva; 

3.5 O aluno poderá receber a bolsa ou ter o desconto relativo ao valor da bolsa em sua mensalidade, 

cabendo ao Setor Financeiro do Centro Universitário Newton Paiva esta decisão; 

 

4. DOS REQUISITOS 

4.1 REQUISITOS DOS ALUNOS BOLSISTAS 

Como requisito básico espera-se que o candidato tenha interesse na temática da pesquisa: gênero, 

sexualidade e políticas públicas) e em coleta de dados por meio de entrevistas com intervenções 

simultâneas em campo, bem como: 

I. Estar regularmente matriculado e frequente em qualquer curso de graduação da Newton Paiva 

a partir do 3º período; 

II. Apresentar rendimento escolar global de no mínimo 75% (setenta e cinco por cento); 

III. Ter disponibilidade para dedicar 20 (vinte) horas semanais às atividades de pesquisa, em 

turno diferente do que está matriculado; 

IV. Não estar cursando o último módulo/semestre do seu curso; 

VI. Não acumular bolsa de outros Programas da Newton, Programas de Agências de Fomento à 

Pesquisa, assim como de estágios remunerados internos e externos à Newton; 

 

4.2 REQUISITOS DOS ALUNOS VOLUNTÁRIOS 

I. Estar regularmente matriculado e frequente em qualquer curso de graduação da Newton a 

partir do 3º período; 

II. Não estar cursando o último módulo/semestre do seu curso; 



                                                                              
 

III. Ter disponibilidade para dedicar 10 (dez) horas semanais às atividades de pesquisa, em turno 

diferente do que está matriculado. 

 

5. DAS OBRIGAÇÕES 

5.1 Compete ao aluno envolvido no projeto: 

I. Comprometer-se com a excelência nas suas atividades, prezando pelo cuidado em toda troca 

com a comunidade; 

II. Assinar Termo de compromisso e rescisão, quando pertinente, conforme descrito no Manual 

de Contratos Internos; 

III. Participar do CIEPE Newton – Congresso de Inovação, Ensino, Pesquisa e Extensão Newton 

e outros eventos promovidos pela Coordenação de Pesquisa, Extensão e Inovação; 

IV. Prezar pela execução do projeto, respeitando prazos e entregas, sempre alinhado às diretrizes 

da Pesquisa Newton; 

V. Cumprir a escala de trabalho proposta pelas coordenadoras do projeto de pesquisa. 

 

6. INSCRIÇÕES E SELEÇÃO 

6.1 A seleção ocorrerá por meio da análise do histórico escolar, carta de intenção e entrevista em 

grupo. 

6.2 Os alunos interessados deverão enviar até o dia 16 de março de 2022 um e-mail para: 

grupopesquisasocial@gmail.com constando as seguintes informações e documentos: 

I- Histórico Escolar 

II- Carta de intenção informando o motivo pelo qual o aluno quer fazer parte do projeto e para 

qual categoria quer concorrer a vaga (bolsista ou voluntário) – máximo de 1 página. 

6.3 Após análise dos documentos, os alunos previamente selecionados serão convocados para a 2ª 

etapa do processo seletivo que ocorrerá no dia 24/03 às 16:00h na Clínica de Psicologia (Avenida 

Silva Lobo, 1718). 

 

7. RESULTADO 

O resultado será divulgado por e-mail aos interessados e na página da Newton. 

 

Yáskara Arrial Palma e Tauana Wazir Mattar e Silva 
Coordenadoras do projeto de pesquisa 

mailto:grupopesquisasocial@gmail.com

