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DISPÕE SOBRE O EDITAL ATAC- 

EACH 066/2021 DO PROJETO 
INCLUSÃO SOCIAL E 
DIVERSIDADE:  DIREITOS 
HUMANOS E RELAÇÕES DE 
GÊNERO, RAÇA E ORIENTAÇÃO 
SEXUAL COMO FUNDAMENTOS 
DA IGUALDADE - EACH/USP. 

 
 

I. DA CARACTERIZAÇÃO DA SELEÇÃO 

 
 

Artigo 1º - O Projeto é uma atividade financiada pela Pró-Reitoria de Cultura e 

Extensão Universitária da USP (PRCEU-USP) e seleciona neste edital estudantes dos 

Cursos de Graduação das Unidades Acadêmicas envolvidas no projeto Inclusão social 

e Diversidade: Direitos Humanos e Relações de Gênero, Raça e Orientação Sexual 

como fundamentos da Igualdade para desenvolver Iniciação Cientifica - IC. As 

unidades acadêmicas habilitadas são: 1. Escola de Artes, Ciências e Humanidades 

(EACH), 2. Escola de Comunicação e Artes (ECA), 3. Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas (FFLCH), 4. Faculdade de Direito (FD), 5. Instituto de Psicologia 

(IP) 

 
II. FINALIDADE E OBJETIVOS 

 
 

Artigo 2º - Tem por finalidade selecionar 4 (quatro) estudantes de graduação com 

mérito acadêmico a desenvolverem pesquisa e extensão no referido projeto nos 

temas: 1. Relações de Gênero e Direitos Humanos, 2. Relações Raciais e Direitos 

Humanos; População LGBT e Direitos Humanos; 4 População de Refugiados e 

Imigrantes e Direitos Humanos. O estudante deverá apresentar seu currículo Lattes, 

seu histórico escolar e uma carta justificando o seu interesse e experiência no tema de 

sua eleição. A IC será orientada por um dos docentes do projeto a ser designado pela 

coordenação do projeto. Para cada área haverá uma bolsa, sendo a inscrição feita em 

apenas uma das áreas. 



 

 
 

Artigo 3º - O estudante selecionado deverá dedicar-se 20 horas semanais e atender a 

todas as atividades coletivas e/ou demandas pela coordenação do projeto, bem como 

acompanhar as oficinas relativas a seu tema específico. 

 
III. BOLSA, DURAÇÃO E CRITÉRIO DE DISTRIBUIÇÃO 

Artigo 4º – Serão disponibilizadas 4 bolsas. 

Artigo 5º – As bolsas terão vigência de 18 de outubro de 2021 a 23 de setembro de 
2022. 

 
 

Artigo 6º - O(A) bolsista receberá auxílio financeiro de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

para 20 (vinte) horas semanais de trabalho demonstradas por controle de frequência, 

e, terão seu valor proporcionalmente calculado sobre as horas demonstradas. As 

bolsas serão pagas mensalmente, conforme a vigência do projeto. 

 
Artigo 7º - O(A) bolsista(a) está coberto pelo Fundo de Cobertura de Acidentes 

Pessoais, instituído pela Portaria GR 3645, de 21 de novembro de 2005, levada a 

efeito no Diário Oficial do Estado de 24 de novembro de 2005, combinado com a 

Portaria GR 3358, de 24 de julho de 2002, levada a efeito no Diário Oficial do Estado 

de 27 de julho de 2002. 

 
IV. DAS NORMAS PARA PARTICIPAÇÃO NA MONITORIA 

 
 

Artigo 8º - Estudantes de graduação que tenham bom rendimento escolar. 

 
 

Artigo 9º - O aluno não poderá acumular outra bolsa ou estágio da USP, exceção 

feita a Apoios da SAS – Superintendência de Assistência Social, no período de 

vigência da bolsa. 

 
V. DAS INSCRIÇÕES 

 
 

Artigo 10 - Serão considerados para a seleção Graduação os alunos inscritos pelo e- 

mail projeto.ods21@gmail.com entre 14 e 05 de outubro de 2021. A documentação 

enviada em anexo será currículo Lattes, histórico escolar e carta de 



 

justificativa de interesse e de apresentação de experiências na área indicada para 

concorrer. 

 
Artigo 11 – Os estudantes selecionados serão informados por e-mail até às 23h de 07 

de Outubro de 2021. 

 
VI. DA SELEÇÃO 

 
 

Artigo 12 – Para a seleção dos projetos de disciplinas deverá ser observado, entre 

outros critérios propostos pela coordenação do projeto: 

I - os objetivos do projeto de disciplina, bem como a justificativa do docente; 

II - a inserção do monitor em uma das possíveis atividades de monitoria. 

 
Artigo 13 – A seleção dos alunos monitores entre os inscritos deverá ser realizada 

com base: 

I - no mérito acadêmico; 

II - na média ponderada 

III - na experiência na temática; 

IV - na análise da carta de motivação do candidato; 

 
 

Parágrafo único - O critério de desempate será a média ponderada. 

 
 

VII. DAS OBRIGAÇÕES DO PROFESSOR 

 
 

Artigo 14 – O docente-orientador elaborará, obrigatoriamente, um plano de trabalho a 

ser desenvolvido no período, além de acompanhar e avaliar o desempenho do 

bolsista. 

 
VIII. DAS OBRIGAÇÕES DO ALUNO-MONITOR 

 
 

Artigo 15 – São obrigações do aluno-monitor: 

I - cumprir as atividades estabelecidas no plano de trabalho; 

II - entregar relatório semestral do desenvolvimento da pesquisa 

III - entregar relatório final da pesquisa. 



 

Parágrafo único – O não cumprimento do disposto nos itens deste Artigo implica no 

não pagamento da bolsa. 

 
IX. DO DESLIGAMENTO DO PROGRAMA 

 
 

Artigo 16 – O aluno poderá ser desligado do Programa em qualquer etapa do projeto, 

por desistência, a pedido, ou por insuficiência acadêmica, quando for detectado 

rendimento insuficiente nas atividades programadas, após ser advertido, por escrito, 

pelo docente-supervisor. 

 
Parágrafo único - Tanto a advertência como o desligamento deverão ser comunicados 

pelo supervisor à Coordenação do Projeto, acompanhados de relatório explicativo. 

 
Artigo 17 - A bolsa liberada poderá ser destinada a outro/a estudante. 

 
 

X. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
 

Artigo 23 – Os estudantes selecionados deverão enviar, para o e-mail 

projeto.ods21@gmail.com o Termo de Compromisso preenchido e assinado até às 

18h de 11.10.2021. 

 

Parágrafo único – O não cumprimento do estabelecido no caput deste artigo implica no 

não pagamento da bolsa de Iniciação Científica. 

 
Artigo 25 – Os casos omissos neste Edital serão tratados pelo Coordenador do 

projeto. 


