Processo seletivo para pesquisadores da UNIPERIFERIAS 2019
A Universidade Internacional de Periferias (UNIPERIFERIAS), através de
sua instituição mantenedora, o Instituto Maria e João Aleixo (IMJA), torna público
o edital de seleção de pesquisadoras e pesquisadores. A seleção dará prioridade a
candidaturas de pessoas de origem popular, negras e mulheres, com experiência
em pesquisa, mestres ou doutores(as). Os projetos devem estar alinhados ao tema
principal: potência das periferias.

1 Informações Gerais
1.1 Sobre o Instituto Maria e João Aleixo
O Instituto Maria e João Aleixo contribui para a compreensão das formas,
funções e processos que caracterizam os territórios periféricos, levando em conta
as práticas sociais dos seus sujeitos, e suas formas de inserção no mundo social.
Além disso, o Instituto sistematiza e difunde metodologias e tecnologias sociais
que ampliam as possibilidades dos sujeitos oriundos das periferias, e o seu lugar
político na realidade contemporânea. Por fim, não menos importante, o IMJA
fomenta um movimento Internacional das Periferias que articula pesquisadores
associados, ativistas sociais e produtores culturais para a criação de processos
colaborativos que ampliam os estudos e as proposições de políticas de
desenvolvimento territoriais.
1.2 Sobre a Universidade Internacional de Periferias (Uniperiferias)
A Uniperiferias é uma organização que atua no desenvolvimento de uma rede
internacional dedicada à formação de sujeitos, e produção de conhecimentos e de

ações que visibilizam e fortalecem as potências das periferias, na perspectiva de
construção de cidades mais democráticas e sustentáveis.
Dentre seus objetivos principais podemos destacar:
-

Criar uma rede de intercâmbio e partilha de conhecimentos entre pessoas
e organizações que articulam internacionalmente a produção e difusão de
estudos sobre as periferias;

-

Formar novas e novos especialistas capazes de intervir na cidade com a
perspectiva periférica;

-

Produzir conceitos, metodologias, tecnologias e práticas sociais voltadas
para para “desnaturalização” da perspectiva hegemônica no que diz
respeito às periferias, buscando sua ressignificação e desenvolvimento
pleno;

-

Difundir novas formas de percepção e conhecimentos sobre as periferias

-

Mobilizar diferentes sujeitos e redes de conhecimento para a construção
de estudos e propostas de intervenção nesses territórios.

A Uniperiferias trabalha com um conceito ampliado de periferias que não se
restringe ao aspecto territorial, considerando como periféricos os povos
migrantes; grupos refugiados; as minorias étnicas; as populações LGBTQI+,
quilombolas, e que vivem em aldeias, entre outros.

2. Sobre o Projeto
2.1 O Edital
O presente edital prevê a seleção de quatro pesquisadores para concessão
de bolsas, visando incentivar a produção de trabalhos originais que estejam
alinhados com o conceito de potência das periferias. Para aprofundamento neste
tema é fundamental a leitura dos três textos disponibilizados abaixo:

-

“O Paradigma da Potência e a Pedagogia da Convivência” - Editorial IMJA, Revista Periferias
https://goo.gl/pFkMDJ

-

“Carta da Maré: Manifesto das Periferias” https://goo.gl/yoi7cE

-

“Um espaço em busca de seu lugar” de Jailson Souza e Silva https://goo.gl/oQ6Zq

Os pesquisadores devem propor estratégias; metodologias e/ou políticas
que realcem a capacidade inventiva, intelectual e produtiva de sujeitos e
territórios periféricos. Os produtos da pesquisa farão parte do conjunto de
publicações da Uniperiferias.
Em uma representação hegemônica as periferias tiveram sua espacialidade
e historicidade ignoradas por décadas, sendo frequentemente associadas à
miséria, à violência, e a ausência dos direitos mais básicos. Tal imagem retrata
esses territórios como uma subversão do que deveria ser uma cidade,
assimilando-os como lócus da ausência do poder público, da falta de
infraestrutura, e da subcidadania.
Porém, dessas zonas lembradas pela falta, emerge a presença criativa de
seus moradores, com estratégias de vida das mais variadas, que subvertem os
estereótipos que associam as periferias e favelas ao caos. Para os olhos atentos
para a vida nesses territórios, eles representam um lugar de criação e
inventividade, onde são produzidas redes de sociabilidade, tecnologias,
conhecimento e ação política.
Nesse sentido, serão selecionados projetos que identifiquem as potências
das periferias em suas variadas formas de manifestação (em seu aspecto cultural,
econômico, das relações sociais e outras) e que contribuam para a elaboração de
metodologias que permitam um olhar para as periferias através de suas presenças
e não de suas ausências, reconhecendo as possibilidades inventivas diantes dos
desafios colocados na realidade dos sujeitos periféricos.
O projeto deve conter introdução, justificativa, objetivo, metodologia,
marcos teóricos, cronograma, plano de trabalho e bibliografia.

O plano de trabalho deve incluir o planejamento da orientação dos quatro
pesquisadores iniciantes que estão vinculados à pesquisa. É função do
pesquisador proponente introduzir esta equipe à atividade de pesquisa,
desenvolvendo as habilidades em técnicas e instrumentos de pesquisa, com apoio
teórico e metodológico, orientando seu trabalho em uma relação de trocas de
conhecimento.
O pesquisador proponente deve apresentar aos pesquisadores iniciantes o
instrumental de atuação teórico-prática utilizado no estudo proposto, como por
exemplo coleta de dados, contato com vários ramos do pensamento da área,
obtenção de índices estatísticos, organização do pensamento, utilização de
instrumentos de informática, desenvolvimento do texto científico e a capacidade
de expressar pensamentos teóricos, entre outros.
2.2 Número de vagas
A. Serão selecionados quatro projetos de pesquisa a serem
desenvolvidos por quatro equipes formadas cada uma por um
pesquisador e quatro pesquisadores iniciantes (estagiários
selecionados pelo pesquisador proponente);
B. Os projetos de pesquisa devem indicar a equipe de pesquisadores
iniciantes caso já estejam selecionados ou informar se a seleção está
pendente;
C. Nos casos em que não houver indicação dos 4 pesquisadores
iniciantes (estagiários) no momento da inscrição, os pesquisadores
proponentes selecionados terão até 3 de abril de 2019 (dia de
assinatura do contrato) para informar os nomes dos estagiários e
apresentar os respectivos documentos: RG, CPF, comprovante de
residência e currículo. Para os candidatos estrangeiros, solicitamos

o envio de cópia do passaporte, comprovante de residência e
currículo.

Modalidade

Número de vagas

Pesquisadores proponentes

4

Pesquisadores iniciantes (Estagiários)

16 (4 para cada pesquisa selecionada)

(1 para cada pesquisa selecionada)

2.3 Pré-requisitos
A seleção dará prioridade às candidaturas de pessoas da América Latina,
de origem popular, negras e mulheres, membros da comunidade LGBTQ+,
quilombolas, e indígenas e outros grupos. Os pesquisadores proponentes devem
possuir experiência em pesquisa, podendo ser mestres ou doutores(as) (anexar
currículo no formulário de inscrição).
2.4 Propriedade intelectual
Todas as obras intelectuais criadas, produzidas, customizadas e/ou
fornecidas em virtude deste Edital (inclusive com relação aos materiais, relatórios,
e-mails, apresentações em quaisquer formatos, desenhos, obras intelectuais,
textos, vídeos, bem como todos e quaisquer materiais e/ou suportes de qualquer
natureza) poderão ser usadas pela Uniperiferias livremente, de forma direta ou
por terceiros, desde que respeitada a autoria do material.
Os artigos acadêmicos resultantes das pesquisas selecionadas serão
publicados pela Uniperiferias em seu portal e divulgados em suas redes.
2.5 Prazos de execução do projeto
A. A pesquisa deverá ser desenvolvida entre março e outubro de 2019.

B. Caberá a UNIPERIFERIAS a aprovação do plano de trabalho e o
monitoramento das atividades dos bolsistas.
C. Haverá dois encontros presenciais: um para apresentação dos projetos de
pesquisa e planos de trabalho, agendamento dos encontros remotos de
monitoramento e envios de resultados parciais (através de Skype ou
similar), realizado no dia 03 de abril e um encontro final (Colóquio), no dia
14 de novembro, para apresentação pública da pesquisa finalizada. Nesses
encontros os projetos serão avaliados por uma banca ad hoc formada por
pesquisadores da temática pesquisada e por membros da Uniperiferias.
D. Os pesquisadores proponentes, ao término do 8º mês de vínculo, deverão
apresentar:
● Relatório final da pesquisa
● Um artigo acadêmico
● Uma apresentação de resultados de pesquisa para o colóquio com
data prevista para o dia 14 de novembro de 2019;
2.6 Compete aos pesquisadores selecionados:
A. Comparecer na sede da Uniperiferias, no dia 03 de abril, para assinar o
Termo de Compromisso, discutir o plano de trabalho aprovado pelo IMJA.
Os custos de deslocamento e acomodação no Rio de Janeiro (quando
necessários)

são

de

responsabilidade

da

Uniperiferias.

O

não

comparecimento implica em desistência de participação no programa, e
será convocado o primeiro candidato da lista de espera.
B. Preencher o formulário de monitoramento bimestral da pesquisa;
C. Garantir o preenchimento dos formulários de monitoramento por parte
dos pesquisadores iniciantes que estiverem sob sua orientação;

D. Participar de encontros de monitoramento presenciais ou remotos (via
Skype ou similar), quando solicitados pela coordenação do programa e nas
datas agendadas;
E. Participar do colóquio de apresentação dos resultados na data agendada
pela coordenação ( 14 de Novembro de 2019). Os custos de deslocamento
e acomodação no Rio de Janeiro (quando necessários) são de
responsabilidade da Uniperiferias.
F. Entregar os produtos textuais (Relatório de pesquisa, artigo acadêmico e
apresentação de resultados para o colóquio) até 31 de outubro;
G. Selecionar e orientar, durante o período de vigência do programa, quatro
jovens com interesse em iniciação nas atividade de pesquisa para compor
sua equipe de trabalho;
2.7 Recursos financeiros

Modalidade de
Bolsa

Valor*

Duração

Valor Total*

Pesquisador
proponente

2.500,00

8 meses

20.000,00

Pesquisador
iniciante

650,00

8 meses

5.200,00

*Valores em Reais (R$)

As despesas referentes ao deslocamento e acomodação no Rio de Janeiro serão de
responsabilidade da Uniperiferias em ambos os eventos previstos.

3 Das Inscrições
As

inscrições

serão

realizadas

através

do

formulário

https://goo.gl/forms/L9ksPYw1ZdrxJ1VK2, entre 8 de fevereiro e 10 de março de

2019, e devem ser apresentadas mediante envio de projeto com máximo 10
páginas (com introdução, justificativa, objetivo, metodologia, marcos teóricos,
cronograma, plano de trabalho e bibliografia). Pedimos que nomeie o arquivo com
o identificando o pesquisador proponente.
A instituição não se responsabilizará por inscrições recebidas fora do
prazo definido definido neste edital ou enviadas por outros meios, além do
formulário de inscrições.

4 Da Seleção
A. Os projetos serão avaliados pela coordenação de pesquisa de nossa
instituição observando-se a pertinência ao tema potência das
periferias, a metodologia sugerida para o desenvolvimento da
pesquisa e a proposta de formação dos pesquisadores iniciantes.
B. O resultado da seleção será publicado nas redes sociais e site da
Uniperiferias. Os selecionados serão informados por e-mail sobre
sua seleção e sobre a data e local do encontro presencial para
assinatura do Termo de Compromisso.
C. Os selecionados que não confirmarem sua participação no
programa de pesquisa em até 48 horas contadas a partir da
notificação

de

seleção

enviada

pela

Uniperiferias

serão

considerados desistentes.

5 Cronograma

Inscrições

8 de fevereiro de 2019 a 10
de março de 2019

Seleção

11 de março de 2019 a 15

de março de 2019
Resultado final

18 de março de 2019

Data limite para a
confirmação de participação
no programa de pesquisa

20 de março de 2019 a 1 de
abril de 2019

Assinatura dos contratos - na
sede da Uniperiferias

3 de abril de 2019

Prazo limite para indicação
dos pesquisadores iniciantes
(estagiários)

3 de abril de 2019

Data limite de envio de
produtos textuais (relatório
de pesquisa, artigo acadêmico
e apresentação para o
colóquio)

31 de outubro

Colóquio de apresentação dos
resultados da pesquisa

14 de novembro de 2019

Encerramento da pesquisa e
data limite para entrega das
versões finais dos produtos
escritos e dos documentos
referentes à pesquisa

15 de dezembro de 2019

