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EDITAL DE CIRCULAÇÃO INTERNA N. 01/2020 
Grupo de Pesquisa Núcleo de Estudos Pedagógicos Afro-Brasileiros e Indígenas – NEABI 

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), por meio da Coordenação de Acompanhamento e Apoio 

Pedagógico ao Estudante (CAAPE/DIDES/PRAE), em parceria com Núcleo de Estudos Pedagógico Afro-

Brasileiros e Indígenas (NEABI) torna público que estão abertas as inscrições para os estudantes cotistas 

da FURG regularmente matriculados, conforme calendário abaixo. 

OBJETIVO: Acompanhar as Políticas de Ação Afirmativa da FURG. 

Requisitos: ✓ estar regularmente matriculado, exceto no último ano do seu Curso da FURG;  

✓ ter ingressado na FURG nas vagas reservadas aos estudantes negros (pretos e pardos), indígena 

ou quilombola;  

✓ dedicação exclusiva às atividades do NEABI (Não acumular qualquer outra bolsa ou estágio; 

exceto Bolsa Permanência FURG);  

✓ (4) disponibilidade de dedicação 12 horas semanais para o Grupo de Pesquisa NEABI, 

especialmente, 3 horas para as reuniões de orientação no horário de quinta-feira, das 14:00 às 

17:00 na Sala do NEABI do Bloco 4, Corredor B. 
Plano de Atividades: ➢ Pensar e organizar textos e falas sobre a discussão teórica sobre colorismo no Brasil; 

➢ Realizar o levantamento de editais das comissões de heteroidentficação; 

➢ Realizar o levantamento de editais do SiSU com reserva de vagas para pretos, pardos, 

indígenas e pessoas com deficiência; 

➢ Participar das palestras e reuniões com a pauta de ações afirmativas; 

➢ Elaborar texto histórico sobre as comissões de heteroidentificação na região sul; 

➢ Criar planilha com dados sobre ingresso de cotas sociais e raciais; 

➢ Realizar relatórios semestrais sobre as atividades desenvolvidas; 

➢ Elaborar material digital sobre estudantes cotistas; 

➢ Produção de trabalhos científicos com vistas à publicação; 

➢ Participar de projetos de acompanhamento da permanência de estudantes cotistas; 

➢ Produzir trabalhos científicos com vistas à publicação. 

Critérios de seleção: ✓ CV Lattes para homologação das inscrições;  

✓ Entrevista com a coordenação do Grupo de Pesquisa: quinta-feira, 26 de março de 2020 às 

14h00 Sala do NEABI Corredor B, Anexo Bloco 4 apresentando o histórico Escolar;  

✓ Prioritariamente aos estudantes em situação de vulnerabilidade financeira a ser comprovada pela 

apresentação no NIS (Número de Identificação Social do Cadastro Único dos Programas 

Sociais);  

✓ Conhecimento sobre ações afirmativas: NOGUEIRA, Oracy. "Preconceito racial de marca e 

preconceito racial de origem: sugestão de um quadro de referência pra a interpretação do material 

sobre relações raciais no Brasil." Tempo Social. São Paulo: USP, v. 19, n. 01, p. 287-308, 2007; 

SILVÉRIO, Valter Roberto; SILVA, Petronilha Beatriz Gonçalves e. “Ações Afirmativas, Sim”. 

Revista ADUSP, v. 33, p. 25 a 29. Outubro, 2004. 

✓ disponibilidade para começar as atividades na primeira quinzena de abril de 2020. 

DAS VAGAS: Serão disponibilizadas 03 vagas. 

INSCRIÇÕES: Plataforma Sistemas/FURG/Solicitações/FaDir (Anexar [pdf] CV Lattes e Histórico Escolar FURG) 

PERÍODO: 02 Mar. 2020 – 25 Mar. 2020 

MAIS INFORMAÇÕES:   E-mail: neabi@furg.br 

Grupo de Pesquisa NEABI:  

profa. Dra. Cassiane Paixão; profa. Dra. Letícia Cao Ponso; prof. Dr. Kaciano Gadelha; e prof. Dr. Anderson Lobato 

Rio Grande, 28 de fevereiro de 2020 

Profa. Dra. Cassiane Paixão 
Coordenadora do Grupo de Pesquisa NEABI 


