
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
 

Laboratório de Pesquisa em Movimentos Sociais, 

Desigualdades e Diversidade de Corpo, Raça e Gênero 

LADECORGEN 

 

 

Av. Pasteur, 250 - Fundos – Urca, Rio de Janeiro / RJ , CEP: 22290-902 
Tel.: (21) 3938 5059; (21) 3938 5064 – www.fe.ufrj.br 

 Rio de Janeiro, 8 de abril de 2022. 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE OITO BOLSISTAS DE INICIAÇÃO CIENTIFICA PARA  

 

O PROJETO: “CONSTRUINDO UMA EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA, ANTISSEXISTA E ANTIBULLYING NA 

COMUNIDADE RIO DAS PEDRAS”   
 

Coordenador do Projeto: Prof. Dr. José Jairo Vieira (FE/UFRJ) 

 

I – INTRODUÇÃO: 

Na contemporaneidade, diversos temas tomam lugar central nos debates e enfrentamentos para a 
transformação social, para o alcance de uma sociedade mais justa e igualitária. Entre esses diversos temas 
e debates destacamos a luta por uma sociedade antirracista, antissexista e antibullying.  Este projeto é 
realizado pelo “Laboratório de Pesquisa em Desigualdade e Diversidade de Corpo, Raça e Gênero” 
(LADECORGEN) da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pertencente a Linha de Pesquisa “Estado, 
Trabalho-Educação e Movimentos Sociais” do Programa em Educação da UFRJ. Ele tem por objetivo geral 
a construção de uma educação antirracista, antissexista e antibullying na comunidade Rio das Pedras, 
localizada no Bairro de Jacarepaguá na Zona oeste do Município do Rio de janeiro.  

 
O projeto será desenvolvido na Escola Municipal Rio das Pedras e conta com a realização de oficinas, 

palestras e demais ações em quatro eixos da escola, com a direção, com os professores, com os alunos e 
com os demais funcionários da escola. A equipe de pesquisadores é composta por 13 pesquisadores da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nas ações serão alcançados aproximadamente 1.100 alunos, 50 
professores 02 diretoras, 01 coordenadora, 03 agentes educadores, 04 cozinheiras e 05 de serviços gerais. 
O projeto foi contemplado no edital 45/2021 Edital Faperj - e_45/2021 – Apoio à Melhoria das Escolas da 
Rede Pública sediadas no Estado do Rio de Janeiro.   
 

II - AS ATIVIDADES DO BOLSISTA: 

-  ações de acompanhamento e auxilio nas execuções das atividades de pesquisa e extensão planejadas 
para o projeto na Escola Municipal Rio das Pedras, localizada na comunidade de Rio das Pedras. 
- participação em reuniões de organização e avaliação das atividades do projeto; 
Participação em reuniões de leitura e debate textual; 
- participação em capacitação de programas de sistematização de dados qualitativos e quantitativos; 
- sistematização de dados quantitativos e qualitativos; 
- produção e apresentação de textos com analises de dados da pesquisa em eventos de iniciação cientifica. 
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III – CARGA HORÁRIA  

 

O(A) bolsista deverá ter 20 horas semanais de dedicação ao projeto. Sendo que estes devem ser 
organizados em no mínimo quatro turnos ao longo da semana em quatro turnos. Exemplo: segunda-
manhã, terça-tarde, quinta-tarde e sexta-manhã. 
 

IV – DA BOLSA FAPERJ 

O valor da bolsa FAPERJ de iniciação cientifica é de R$ 525,00. 
A bolsa iniciará em maio de 2022. O projeto tem a duração de 24 meses. 
 

V – DAS VAGAS 

Serão selecionados 08 bolsas de Iniciação Cientifica da FAPERJ 

 

VI – DOS REQUISITOS: 

a) Ser estudante regularmente matriculado/a em cursos de graduação da UFRJ;  

b) Não possuir vínculo empregatício, nem outra atividade remunerada;  

c) Ter disponibilidade para dedicar 20 horas semanais as atividades do programa;  

d) Estar cursando entre o 2º e o 7º semestre letivo. 

e) Ter coeficiente de rendimento igual ou superior a 7,0. 

 

VII – DAS INSCRIÇÕES 

a) Os/as interessados/as em candidatar-se deverão preencher  o  formulário  de  inscrição 

 online  no link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKnBySEJGdPPH95HaxWxXpbNoWQt0E3VFBS5we0rAZv2xY_

w/viewform?usp=pp_url 

até a 23:59 hora do último dia de inscrição; 

b) O período de inscrição é de 09 à 24 de abril de 2022, exclusivamente através do formulário eletrônico 

indicado no item anterior.  

c) A documentação comprobatória constante no item 4.1 deverá ser entregue no momento da entrevista.  

d) Apenas serão homologadas as inscrições que atendam aos requisitos estabelecidos neste edital, incluindo o 
preenchimento completo do formulário de inscrição;  

e) A divulgação da homologação das inscrições será feita no dia 25/04/2022 através de e-mail;  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKnBySEJGdPPH95HaxWxXpbNoWQt0E3VFBS5we0rAZv2xY_w/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKnBySEJGdPPH95HaxWxXpbNoWQt0E3VFBS5we0rAZv2xY_w/viewform?usp=pp_url
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f) As entrevistas ocorrerão no dia 26, 27 e 28 de abril, presencial na Faculdade de Educação, a sala será 

posteriormente informado, caso seja de forma virtual, o link será enviado por por e-mail ou whatsapp 

 

- DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO (a serem entregues no momento da entrevista):  

 

a) Fotocópia da Carteira de Identidade e CPF;   

b) Comprovante de matrícula;   

c) Comprovante de residência;  

d) Declaração de não possuir vínculo empregatício;  

e) Declaração de disponibilidade para dedicar 20 horas semanais as atividades do programa;  

 

VI – DA SELEÇÃO 

Todas as etapas do processo seletivo serão coordenadas pelo coordenador do projeto Prof. Dr. José Jairo Vieira, O 
processo seletivo Simplificado ocorrerá na Faculdade de Educação da UFRJ, campus da Praia Vermelha (Avenida 
Pasteur, nº 250 – Rio de Janeiro – RJ), na sala 106A do anexo da Faculdade de Educação ou serão realizadas de 
forma remota. 
 
 
 

 
Rio de Janeiro, 08 de abril de 2022. 
 

 

Prof. Dr. José Jairo Vieira 
Coordenador do Projeto 
Laboratório de Pesquisa em Movimentos sociais, Desigualdades e Diversidade de Corpo, Raça e Gênero – 
LADECORGEN 
Programa de Pós-Graduação em Educação - PPGE 
Programa de Pós-Graduação e História Comparada - PPGHC 
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ 


