2018.2 - EDITAL DE SELEÇÃO PARA O CURSO SIGNIFICAÇÕES DA PERIFERIA:
REPRESENTAÇÕES, CONFLUÊNCIAS E TRANSGRESSÕES.

O Instituto Maria e João Aleixo (IMJA) torna público seu processo seletivo para o
curso “Significações da Periferia: representações, confluências e transgressões.” a
ser realizado no CONJUNTO DE FAVELAS DA MARÉ - RIO DE JANEIRO. Este projeto
tem como perspectiva o fortalecimento de ativistas, pesquisadores e artistas
periféricos fomentado pelo Instituto Maria e João Aleixo. O curso, especificamente,
tem como objetivo aprofundar e difundir conceitos e leituras inovadoras sobre
periferias no Brasil e no mundo, com vistas a fortalecer esta rede.
O curso contará com carga horária total de 06 horas, dividido em 2 módulos, a ser
realizado de forma presencial no Galpão Bela Maré (Rua Bitencourt Sampaio Maré, Rio de Janeiro - RJ).

DAS VAGAS
Serão selecionados 40 participantes que atuam nos campos do ativismo social, das
artes e/ou da pesquisa acadêmica, dedicados a temas relacionados as periferias. As
vagas serão prioritariamente destinadas a candidatos oriundos de periferias do
Rio de Janeiro.
SOBRE O CURSO
O curso acontecerá em dois dias sendo o primeiro módulo no dia 27 de novembro
de 2018, terça-feira, que o mesmo começará às 13h e tem seu término previsto
para às 19h, o segundo módulo será no dia 29 de novembro de 2018, quinta-feira,
tendo seu início às 13h e seu término previsto para às 19h, no Galpão Bela Maré.
Serão emitidos certificados aos candidatos (as), que participarem com até 75% ou
mais de presença nas aulas.

Módulo Primeiro (27/11): Representações da Periferia
I.1. Das Ausências às Potências das Periferias: Representações em Disputa
Jaílson Souza e Silva - Instituto Maria e João Aleixo
I.2. Representações socioculturais da periferia
Ary Pimentel - Universidade Federal do Rio de Janeiro
I.3. Narrativas Contemporâneas da Periferia.
Eliane Costa - Fundação Getúlio Vargas
I.4. Confluências da Periferia
Nego Bispo

Módulo II. Transgressões das Periferias (29/11)
I. 1. Memórias e Saberes Transgressores
Neiva Vieira - Universidade do Estado do Rio de Janeiro
II.2. Gênero e sexualidade: sujeitos periféricos em sua dimensão corpóreopolítica.
Dani Balbi - Universidade Federal do Rio de Janeiro
III.1. Corpos Transgressores: raça e gênero e sexualidade em afirmação de
direitos da periferia
Renata Souza - Socióloga e Deputada Estadual

DA INSCRIÇÃO
O(a) candidato(a) deve preencher o formulário de inscrição disponível em
(https://goo.gl/TnsvEB) entre 14 e 21 de novembro de 2018.

DA SELEÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS SELECIONADOS
A seleção dos candidatos (as) dar-se-á em caráter classificatório, no dia 22 de
novembro, a partir da análise das informações preenchidas no formulário de
inscrição. Conforme política de seleção do Instituto Maria e João Aleixo, serão
priorizadas as inscrições de acordo com critérios de raça, gênero e território, ou
seja, serão priorizadas as candidaturas de pessoas negras e negros, mulheres e
LGBTQI+, moradoras e moradores de periferias.
A divulgação dos selecionados acontecerá através das redes sociais do Instituto
Maria e João Aleixo no dia 23 de novembro de 2018.
DO CRONOGRAMA
a) Divulgação do edital e inscrições dos candidatos: 14 a 21 de novembro de 2018.
b) Seleção dos candidatos: 22 de novembro de 2018.
c) Divulgação dos selecionados: 23 de novembro de 2018.
d) Início das atividades: 27 de novembro de 2018.

DISPOSIÇÕES FINAIS
As disposições e os procedimentos aqui contidos seguem as orientações definidas
pelo Instituto Maria e João Aleixo. O preenchimento das vagas imediatas,
decorrentes de desistências, será realizado observando-se a ordem de classificação
de candidatos selecionados neste processo seletivo. Na inexistência dos mesmos, a
substituição será definida pela direção do IMJA.

