
SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – Edital CNPq 

 

O Núcleo de Pesquisa Interdisciplinar Sociedade, Família e Políticas Sociais (NISFAPS) e o Núcleo 

de Estudos da Criança, Adolescente e Família (NECAD) informam a abertura de processo 

seletivo para o preenchimento de 02 (duas) vagas para bolsista de pesquisa CNPq. 

 

PROJETO: “As Representações ao Sistema de Justiça Catarinense, a partir do Ministério Público 

e de seu Prosseguimento no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no que se Refere à Efetivação 

dos Direitos Sociais Básicos no Âmbito da Família e Infância.” 

 

Podem se inscrever no processo de seleção os estudantes que atendam todos os seguintes 

requisitos: 

 Matriculado no curso de graduação de Serviço Social e frequentando 3ª ou 4ª fase em 

2019.1; 

 Possuir IAA igual ou superior a sete (7,0); 

 Ter disponibilidade de 20 horas semanais para o desenvolvimento das atividades; 

 Não ser contemplado com outra bolsa da UFSC ou de agências de fomento ou 

fundações. (Isto NÃO inclui as Bolsas concedidas pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, 

como Bolsa Estudantil). 

Dados da Bolsa: 

 Carga horária: 20h semanais (horário a definir);  

 Valor: R$ 400,00 (quatrocentos reais);  

 Vigência: 01/04/2019 a 30/03/2020;  

 

Documentos: 

 Formulário de inscrição preenchido; 

 Fotocópia de RG e CPF;  

 Histórico escolar e controle curricular atualizado;  

 Comprovante de matrícula do semestre 2019/1 se já estiver disponível (todos os 

documentos devem ser entregues no primeiro momento da seleção); 

 Currículo Vitae. 

 

Dados da Seleção: 



Primeira etapa (produção escrita): Será realizada na data de 11/03/19, às 14h, na sala de aula 

007 do CSE, com entrega da documentação e a realização de uma produção textual. 

Leitura dos textos para a produção textual: 

LARA, Ricardo. Pesquisa e Serviço Social: da concepção burguesa de ciências sociais à 

perspectiva ontológica. Revista Katálysis. Florianópolis v. 10 n. esp. p. 73-82, 2007. Disponível 

em: http://www.scielo.br/pdf/rk/v10nspe/a0810spe.pdf  

TEIXEIRA, Sonia Maria Fleury e PINHO, Carlos Eduardo Santos. Liquefação da rede de proteção 

social no Brasil autoritário. Revista Katálysis. Florianópolis, v. 21, n. 1, p. 14-42, jan./abr. 2018. 

Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rk/v21n1/pt_1414-4980-rk-21-01-00029.pdf  

Sobre a produção textual: 

Será exigida a construção de um texto dissertativo, de 25 a 30 linhas, sobre o tema proposto, 

que atenda aos seguintes requisitos: 

 
a) Capacidade de estabelecer relações com o tema proposto; 

b) Correlação com fatos do cotidiano e da atualidade; 

c) Capacidade de organizar ideias; 

d) Domínio do conteúdo e capacidade de síntese; 

e) Nível de informação e de argumentação; 

f) Capacidade de expressar-se com coerência e consistência; 

g) Qualidade da redação na estruturação do texto. 
 

Obs: Não será permitido o uso do material de apoio durante esta etapa. 

 
A primeira etapa é eliminatória, sendo selecionado os cinco primeiros classificados, dentre a 

produção textual e análise do currículo. O resultado da 1ª etapa será divulgado no dia 12/03/19 

às 18h00min. 

Segunda etapa (roda de conversa): os cinco primeiros classificados participarão de uma roda 

de conversa no dia 13/03/19 às 15h30min na sala de aula 007 do CSE. 

Sobre a roda de conversa: 

Os candidatos poderão levar apontamentos e questionamentos a serem debatidos entre os 

presentes acerca do tema proposto e da bibliografia indicada. 

 

Da Avaliação: 

Cada etapa do processo de seleção será avaliada pelas professoras coordendoras do projeto 

http://www.scielo.br/pdf/rk/v10nspe/a0810spe.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rk/v21n1/pt_1414-4980-rk-21-01-00029.pdf


de pesquisa. Será atribuída uma nota, de 0 a 10, para cada candidata/o. 

 
Para fins de pontuação serão observados os seguintes pesos: 

a) Redação – 50%; 

b) Debate na roda de conversa – 50%. 
 

Resultado Final da avaliação: 

Será divulgado o resultado no dia 13/03/19 às 18h00min horas no: 

 Site do NISFAPS (http://nisfaps.paginas.ufsc.br/); 

 Facebook do NISFAPS – https://www.facebook.com/nisfaps/ 

 Site do NECAD (http://necad.paginas.ufsc.br/);  

 Facebook do NECAD ( https://www.facebook.com/necad.ufsc ) 

Os candidatos selecionados deverão entrar em contato, logo após a divulgação do resultado, 

com a coordenação do projeto a fim de assinar o termo de compromisso até dia 15/03/19 

impreterivelmente.  

 

Cronograma 

DIA HORÁRIO ETAPA 

11/03/2019 
(Segunda-feira) 

14h00 as 16h00min Entrega de documentação e 
realização de uma produção textual a 

partir das bibliografias indicadas 

12/03/2019 
(Terça-feira) 

18h00 Divulgação do resultado da 1ª etapa 
da seleção 

13/03/2019 
(Quarta-feira) 

15h30 Roda de conversa a partir das 
bibliografias indicadas 

13/03/2018 
(Quarta-feira) 

18h00 Divulgação das/os Selecionadas/os 

15/03/2019 
(Sexta-feira) 

À combinar Encaminhamento da documentação 
para efetivação da bolsa 

 

Contatos: Profª Michelly L Wiese (michelly.wiese@ufsc.br) e Carla R. Bressan 

(bressan.carla@ufsc.br) 

Observação: Abaixo segue o formulário de inscrição a ser preenchida e entregue no dia 

11/03/19 às 14h00min horas na sala 007 do CSE, juntamente com a documentação exigida. 
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FORMULÁRIO PARA INSCRIÇÃO - SELEÇÃO DE BOLSISTA DE PESQUISA – Edital CNPq 2019 

 
Instruções: 

Preencher de forma legível todos os campos solicitados. 

Anexar: 
• Fotocópia de RG e CPF;  

• Histórico escolar e controle curricular atualizado;  

Comprovante de matrícula do semestre 2019/1 se já estiver disponível (todos os documentos devem ser entregues 

no dia11/03/2019, sala de aula 007 do CSE). 

 

Identificação pessoal 
Nome: 

RG: Data de expedição: Órgão expedidor: 

CPF: 

Endereço e contato 
Rua: 
 
 
 

Bairro: Cidade: 

CEP: E-mail: 

Telefones: 

Identificação acadêmico-profissional: 
Curso: 

Serviço Social 

Período: 

(   ) Diurno ( ) Noturno 

Semestre/ Ano de entrada no curso: Fase que está cursando em 2019-1: 

Possui reprovações: 

(   ) Sim ( ) Não 

Quantas: 

Possui bolsa na UFSC: 

(   ) Sim ( ) Não 

Qual bolsa: 

Possui emprego: 

(   ) Sim ( ) Não 

Carga horária de trabalho: 

Ingressou no curso pela Política de Ações 

Afirmativas? 

(   ) Sim ( ) Não 

 

Estou ciente de veracidade de todas as informações fornecidas acima. 
 
 
 

 
(Assinatura da/o candidata/o) 

Florianópolis, 2019 


