
EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

Projeto: Promovendo a igualdade de gênero entre adolescentes e jovens a partir 

de Observatórios de Direitos Humanos no ambiente escolar  

Organizações envolvidas: Escola de Comunicações e Artes da USP; Núcleo de 

Estudos da Violência da USP 

Responsável: Prof. Dr. Vitor Souza Lima Blotta 

 

Resumo e plano de trabalho  para bolsista de iniciação científica  

Resumo: Trata-se de edital de seleção de três bolsistas de iniciação científica para 

projeto “Promovendo a igualdade de gênero entre adolescentes e jovens a partir de 

Observatórios de Direitos Humanos no ambiente escolar”, ligado ao programa dos 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, com apoio da Pró-Reitoria de 

Cultura e Extensão da USP, e implementado pelo Projeto Observatório de Direitos 

Humanos do Núcleo de Estudos da Violência da USP (PODHE). As(os) bolsistas 

desenvolverão e implementarão pesquisa de Iniciação Científica visando investigar 

problemas teóricos e empíricos relacionados ao projeto, que poderão envolver temas 

como: educação em direitos humanos, observatórios de direitos humanos, igualdade 

de gênero e educação popular e democrática em espaços escolares, sob a supervisão 

do professor responsável e das(os) demais pesquisadores(as). Esperam-se 

candidatas(os) graduandas(os) da USP que estejam no máximo a um ano de se 

formarem em cursos como Ciências Sociais, Comunicação, Artes, Educação, Direito 

ou outras áreas afins. As(os) bolsistas serão selecionadas(os) a partir do envio de 

email para o endereço podhe.nev@gmail.com, de carta de interesse, histórico escolar 

de graduação e currículo vitae (caso tiver), e terá dedicação de 20 horas semanais ao 

projeto, que será realizado inicialmente à distância e dadas condições favoráveis em 

relação à pandemia de Covid-19, presencialmente nas escolas parceiras do projeto.  

Lista de atividades específicas 

- Desenvolvimento de projeto de pesquisa junto ao coordenador do projeto e das 

demais integrantes da equipe; 

mailto:podhe.nev@gmail.com


- Produção de relatos sistemáticos sobre a implementação do projeto, os quais serão 

utilizados na avaliação qualitativa; 

- Realização de leituras específicas sobre a temática;  

- Participação em reuniões de equipe, a fim de compartilhar a organização do trabalho 

e discutir a bibliografia indicada; 

- Redação dos relatórios científicos; 

- Produção de artigo científico em coautoria com integrantes da equipe a partir dos 

resultados da pesquisa; 

- Auxílio na identificação de organizações e instituições que realizam trabalho de 

proteção de crianças e adolescentes;  

- Auxílio no planejamento, organização e realização das atividades com os 

educandos;  

- Auxílio na realização de reuniões periódicas com os educadores e profissionais da 

gestão escolar; 

 

 

 

Período de inscrição de candidaturas: 07 a 14 de outubro de 2021 

Divulgação das(os) selecionadas(os) para entrevistas: 15 de outubro de 2021 

Período de entrevistas: 18 a 19 de outubro de 2021 

Divulgação do resultado: 19 de outubro de 2021 

Período de execução: 20 outubro de 2021 a 15 setembro de 2022 

Número de bolsas disponíveis: 3 

Valor mensal: R$500,00 

 


