
 

 

Edital de Seleção Bolsistas 

PROBEC/PROVEC 2022 

Para atuar junto a projeto do Ser-Tão, Núcleo de Ensino, Extensão e Pesquisa, 

da Faculdade de Ciências Sociais (FCS), da Universidade Federal de Goiás  

(UFG)  

Período de inscrição: 08/03/2022 a 11/03/2022  

  

Projeto Ser-Tão pela igualdade: ações plurais em gênero e sexualidade 

   

Equipe Executora – docentes da FCS  

Rayani Mariano dos Santos (coordenadora), Eliane Gonçalves (vice-

coordenadora), Luiz Mello, Camila Wichers, Camilo Braz, Carlos Eduardo 

Henning, Glauco Ferreira, Marcela Amaral, Mariana Prandini.  

  

Nº de vagas:  

01 Vaga bolsa PROBEC (Remunerada)  

Valor da bolsa PROBEC: R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais.  

Período de execução das atividades dos bolsistas PROBEC:  

15/03/2022 a 31/12/2022.  

 

 

 



Sobre o projeto de extensão e principais ações:  

Este projeto reúne um conjunto de atividades de extensão e cultura visando a 

contribuir para a superação de práticas, crenças e valores que expressam 

intolerância e violência em relação a alguns marcadores sociais da diferença: 

sexo, gênero, raça, etnia, geração, classe, corporalidade e sexualidade. O 

projeto procura complementar a formação discente, tanto da graduação quanto 

da pós-graduação, em relação aos conhecimentos necessários para tratar o 

tema em uma diversidade de ambientes e de sua dispersão na sociedade civil. 

Com esta iniciativa, o projeto pretende ser parte do processo mais amplo em que 

a UFG e as universidades brasileiras têm desempenhado papel importante na 

construção de uma sociedade mais justa e igualitária, inclusive na esfera da 

equidade de gênero e da sexualidade.  

 

Objetivos:   

Proporcionar ao público interessado, dentro e fora da UFG, acesso a 

conhecimento acadêmico sobre gênero, sexualidade, cidadania e direitos 

humanos com enfoques teóricos que privilegiem a interseccionalidade e as 

perspectivas das epistemologias críticas. Promover ações de extensão e cultura 

compromissadas com a equidade de gênero e a garantia dos direitos sexuais e 

reprodutivos, em parceria com grupos da sociedade civil, movimentos sociais e 

órgãos governamentais. Divulgar resultados de pesquisas, criar ciclos de 

estudos e organizar cursos e atividades culturais relacionadas à promoção da 

cidadania e fortalecimento da democracia.   

  

Das inscrições:  

Poderá se inscrever discente regularmente matriculado/a e ativo/a em curso de 

graduação da Faculdade de Ciências Sociais, que não possua vínculo 

empregatício ou outra bolsa acadêmica e não esteja no último semestre de 

integralização o curso.  

 

Atividades do/a bolsista e voluntários/as selecionados:  

Estão estipuladas em Plano de Trabalho, em conformidade com o disposto no  



Edital  PROBEC/PROVEC  2021-2022,  disponível  em: 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/694/o/Edital_PROEC_01.2021_-

_PROBEC.PROVEC_-_SEI_23070.044119_2021_07.pdf 

 

Documentação para inscrição:  

1. Carta de auto-apresentação do/a candidato/a, com a justificativa de 

interesse e motivação para participar do projeto (uma lauda no máximo);  

2. Currículo com referências de telefone e e-mail para contato.  

Habilidades técnicas computacionais e domínio de mídias digitais são 

altamente desejáveis.  

Período de inscrição: de 08/03/2022 a 11/03/2022 até às 23h59, exclusivamente 

pelo e-mail sertao.ufg@gmail.com Colocar em “assunto”: Seleção Probec 

Sertão.   

A seleção será feita pela equipe executora em duas etapas: 1) análise da carta 

e do currículo (eliminatória e classificatória); 2) entrevista (classificatória) no dia 

14/03 por meio remoto (Google Meet) entre 10h e 12h. O critério de classificação 

é a adequação de perfil dos/as candidatos/as aos objetivos do projeto. O 

resultado da primeira etapa será divulgado para as/os inscritas/os e o resultado 

final será publicado na página do Ser-Tão e da FCS no dia 15/03/2022.  

  

 

   Rayani Mariano dos Santos 

Coordenadora de Extensão do Ser-tão  
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