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1. OBJETIVO 
 
Este edital se destina a seleção de 01 bolsista, preferencialmente dos cursos de Graduação de 
Antropologia, Ciências Sociais e Museologia, mas aberto à estudantes de todos os cursos da 
UFSC que tenham interesse pelas área de pesquisa Diásporas Africanas, com enfoque no 
estudos das religiões de matriz africana, para desenvolverem pesquisa junto ao Núcleo de 
Identidades e Relações Interétnicas (NUER) no Projeto de PesquisaAs religiões de matriz 
africana em Florianópolis e municípios vizinhos e seus associativismos para além dos terreiros 
coordenado pela ProfªDrª Alexandra Eliza Vieira Alencar. 
 
2. ATUAÇÃO DO BOLSITA 
 
A bolsa PIBIC visa possibilitar a/ao bolsistas, estudante de graduação, a formação de iniciação 
científica no que tange à realização de pesquisa etnográfica sobre as formas que a pandemia 
tem impactado os associativismos das comunidades de terreiros dos municípios de 
Florianópolis, São José, Palhoça e Biguaçu. Além disso, tal bolsista participará das atividades do 
núcleo, seus eventos e seminário, na organização de arquivos, entre outros, para aprimorar 
sua aprendizagemsobre as teorias e metodologias de pesquisa, formas de escrita e 
apresentação de resultados de investigaçãocientífica. 
 
3. PERÍODO DE ATUAÇÃO DO BOLSISTA 
 
A bolsa possui duração de 11 meses a contar da data de implementação a no sistema do CNPq. 
(Previsão de 01/09/2021 a 31/08/2022). 
 
4. O NUER 
 
O NUER surgiu em novembro de 1986 a partir de um projeto de pesquisa sobre territorialidade 
negra e invisibilidade no sul do Brasil. Durante esses mais de vinte e cinco anos de sua 
existência, vem realizando pesquisas, consultorias, criação de acervos para consulta 
bibliográfica e projetos editoriais em sua maioria voltados para estudos sobre populações afro-
brasileiras. Na interface dos estudos afro-brasileiros, diversas pesquisas foram realizadas sobre 
identidades étnicas, contextos migratórios, patrimônio cultural, expressões artísticas e 
performáticas, etnicidades e nacionalismos. Os principais campos de pesquisa estão situados 
na região sul do Brasil e algumas pesquisas foram feitas em países como os Estados Unidos, 
Argentina, Angola, Moçambique, Portugal, Suécia, Colômbia e Guatemala. A questão da auto 
identificação, pertença étnica e das vozes dos próprios sujeitos vem assumindo um lugar de 
destaque na percepção, afirmação e questionamentos das fronteiras culturais que atravessam, 
recortam e integram os direitos individuais e coletivos no mundo atual. Estes aspectos 



interagem de forma dinâmica nos processos de subjetivação, criando fortes tensões entre o 
individual e o coletivo, o privado e o público, o local e o global. As pesquisas realizadas no 
NUER objetivam conhecer, compreender e, sobretudo, problematizar as identidades étnicas e 
as suas interfaces no âmbito das políticas culturais e dos direitos sociais. Construindo sua 
problemática desde a Antropologia, o NUER vem dialogando com diversas áreas das Ciências 
Humanas, tais como: Direito, História, Educação, Geografia, Literatura, Linguística, Artes 
Visuais e Museologia. O NUER integra atualmente três áreas temáticas e subáreas: Educação 
Afro-brasileira; Direitos Territoriais e Diásporas Africanas. 
 
5. O PROJETO 
Tal pesquisa busca compreender as relações associativistas de algumas casas de religiões de 
matriz africana de Florianópolis e municípios vizinhos em atividades para além dos terreiros e 
como tais relações estão relacionados às cosmovisões dos povos de axé pesquisados. Esta 
pesquisa é um desdobramento do "Projeto Territórios do Axé: religiões de matriz africana em 
Florianópolis e municípios vizinhos" que consistiu na realização de um mapeamento das casas 
religiosas de Florianópolis e municípios vizinhos (São José, Palhoça e Biguaçú), realizado pelo 
Núcleo de Estudos de Identidade e Relações Interétnicas da Universidade Federal de Santa 
Catarina (NUER/UFSC), promovido pelo convênio entre o Instituto do Patrimônio Histórico de 
Artístico Nacional de Santa Catarina (IPHAN/SC) e a UFSC, realizado entre 2016 a 2017. 
 
6. DOS REQUISITOS PARA AS/OS CANDIDATOS/AS ÀS BOLSAS: 
 
 Para ser elegível, a/o estudante deverá atender aos seguintes critérios:  
 
6.1. Ser estudante regularmente matriculado/a em curso de graduação da UFSC.  
 
6.2. Dedicar-se em 20 horas semanais à atividades previstas no plano de atuação do bolsista.  
 
6.3.Ter bom desempenho acadêmico. Não poderá ser indicado como bolsista estudante com 
IAA inferior a 6,0.  
 
6.4. Demonstrar interesse na área do projeto de pesquisa e já ter cursado disciplinas de 
Antropologia em seus respectivos cursos.  
 
6.5. Ter familiaridade com a internet, uso de pacotes Office, plataformas virtuais (zoom, meet, 
BBB e outras), edição de página e redes sociais e se possível alguma experiência (ou pelo 
menos desejo de aprender) com programas de edição de imagens e vídeos.  
 
6.6. Caso esteja no último ano do curso deverá desenvolver projeto de TCC no quadro do 
projeto da bolsa. 
 
6.7. Possuir conta corrente própria e ativa no Banco do Brasil no momento da entrega do 
Termo de Outorga em 30 de agosto de 2021. Contas bancárias conjuntas, contas poupança ou 
contas em outros bancos não serão aceitas pois impossibilitam o pagamento da bolsa. Não 
possuir, durante a vigência da bolsa, vínculo empregatício ou bolsa de outro programa de 
Iniciação Científica e/ou tecnológica, monitoria ou extensão.  
 
6.9 Não possuir, durante a vigência da bolsa, vínculo empregatício ou bolsa de outro programa 
de Iniciação Científica e/ou tecnológica, monitoria ou extensão.  
 



Atenção: Estudantes com vínculo de monitoria em curso no semestre de 2021.1 poderão se 
candidatar para início da bolsa quando do final da monitoria. Deverão registrar esta 
informação na carta de interesse. 
 
7. INSCRIÇÕES 
 
 As inscrições deverão ser feitas por via eletrônica através do e-mail do NUER 
(nuer.ufsc@gmail.com) até às 23:59 hs do dia 12 de agosto de 2021. 
 
 
8. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À INSCRIÇÃO  
 
a) Carta de interesse em ser bolsista PIBIC no NUER no referido projeto com breve relato de 
sua trajetória acadêmica e de vida, contendo autodeclaração de preto, pardo ou indígena (se 
for o caso), e contendo seu número de WhatsApp para receber confirmação de recebimento 
de inscrição.  
b) Histórico escolar do curso de graduação.  
c) Atestado de matrícula de 2021.1.  
d) Declaração de vulnerabilidade econômica (quando houver) 
 
9. DA SELEÇÃO  
 
9.1 Reunião de Informação 
As e os estudantes que enviarem a documentação serão convidados a uma reunião de 
informação virtual, através da plataforma meet-google da UFSC, na qual cada um/a deverá se 
apresentar (fase do curso, experiências anteriores nas áreas do projeto, interesse em integrar 
o NUER) e será apresentado o projeto e as atividades do bolsista pertinente ao plano de 
trabalho dentro da pesquisa, bem como as demais ações do núcleo. Tal reunião será realizada 
na segunda-feira 16 de agosto das 10h às 11h30.  
 
9.2 Classificação das e dos candidates  
A classificação das/os estudantes será realizada com base na análise dos seguintes 
documentos: IAA, Notas em disciplinas de Antropologia e vinculadas aos temas do projeto, 
carta de interesse e trajetória. 
 
9.3 Entrevista individual  
Caso coordenação do projeto considere necessário para desempate, chamará as e os 
candidatas/os para entrevista individual na terça-feira, 17 de agosto, em horário a ser 
combinado com cada estudante no período da manhã.  
 
OBS. Candidatas/os que não entregarem todos os documentos solicitados serão 
desclassificados/as. 
 
 
10. DO RESULTADO  
O resultado da seleção será enviado às/aos candidatos inscritos e divulgado na página do 
NUER/UFSC (http://nuer.ufsc.br) no dia 19 de agosto de 2021. As/os candidatos/as 
selecionadas/os deverão estar aptas/os para o encaminhamento de implementação da bolsa 
para início em 1 de setembro de 2021 e se disporem a participar de atividades vinculadas ao 
projeto a partir do mês de agosto.  
 
 



 
 
 
11. DA BOLSA  
A/o candidata/o selecionada/o deverá iniciar as atividades em 1 de setembro de 2021 e 
receberá bolsa de iniciação científica do CNPq UFSC, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 
reais) por mês, depositada diretamente na sua conta bancária. 
 
 
 

Florianópolis, 06 de Agosto de 2021. 
 
 
 

ProfªDrª Alexandra Eliza Vieira Alencar 
Coordenadora do Projeto 


