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Eu, Rosângela do Socorro Nogueira de Sousa, Siape 2558010, professora da Faculdade de 

Ciências da Linguagem, torno pública a seleção de bolsista de Iniciação Científica para o 

Edital: EDITAL 07/2021 (PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA E DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E 

INOVAÇÃO PIBIC 2021) – PROPESP (duas vagas) para atuar no projeto de pesquisa 

“Relações de poder e violência em perspectiva de Análise de Discurso Textualmente 

Orientada” e possibilidade de vaga como voluntários de IC no ano de 2021. 

 

A pesquisa coordenada pela professora visa dar continuidade nas pesquisas desenvolvidas 

desde 2017 na perspectiva de Análise de Discurso Textualmente Orientada (Fairclough, 

2001), partindo de uma abordagem que considere gênero, raça, etnia, classe social e suas 

interseccionalidades em discurso como um momento das práticas sociais. 

1.CONDIÇÕES DAS BOLSAS 

1.1. As bolsas ofertadas estão vinculadas aos seguintes subprogramas: PIBIC/UFPA CAMPI 

DO INTERIOR, e PIBIC FAPESPA. 

1.2. A bolsa, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), terá duração de 12 meses, com 

vigência de setembro de 2021 a agosto de 2022. 

2. REQUISITOS, DIREITOS E COMPROMISSOS DO BOLSISTA CONFORME 

EDITAL PIBIC/2021 

2.1. Estar regularmente matriculado em curso de graduação. 

2.2. Não ter vínculo empregatício e dedicar 20 horas semanais às atividades acadêmicas e de 

pesquisa. 

2.3. Ser selecionado e indicado pelo orientador. 

2.4. Apresentar relatório parcial, ao completar 06 meses de bolsa, e relatório final, ao fim do 

período de bolsa, preferencialmente em formato de artigo, conforme modelos disponíveis no 

site www.propesp.ufpa.br, no menu documentos, formulários, regimentos e normas. 

2.5. Apresentar resumo dos resultados da pesquisa, sob forma de exposição oral no Seminário 

de Iniciação Científica, acompanhado do Relatório Final de pesquisa, nas datas estabelecidas 

pela PROPESP, conforme disposto no item 2.4. 

2.6. Não acumular a bolsa do programa com bolsa de pesquisa de outra agência de fomento 

à pesquisa, de outras instituições ou da própria UFPA. 

2.6.1. O não-cumprimento pelo bolsista dos requisitos e compromissos exigidos neste edital 
implicará a suspensão ou cancelamento da bolsa e ainda a devolução à UFPA, ou ao CNPq, 
em valores atualizados, da(s) mensalidade(s) recebida(s) indevidamente. 



2.7. Terá direito a Certificado de Participação no PIBIC o aluno cujo desempenho for 

aprovado nas etapas de avaliação de relatórios e no Seminário de Iniciação Científica. 

2.8. Cadastrar e manter atualizado o currículo na Plataforma Lattes do CNPq. 

2.9. Atualizar, no SIGAA, seu cadastro: telefone, dados bancários, e-mail e endereço 

residencial. 

3 DOS REQUISITOS E DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

a) Ter disponibilidade de 20 horas semanais para desenvolver atividades acadêmicas 
referentes ao projeto, sendo, no mínimo, 10 horas cumpridas de forma presencial/remota 
(para encontros do grupo de pesquisa DIRE - Discurso e Relações de Poder”, bem como 
para atividades de coleta de dados e de produção acadêmica relativa ao projeto). 

b) Cursar uma das habilitações do curso de Letras, Pedagogia ou Educação do Campo no 

Campus de Abaetetuba ou seus polos de abrangência. 

c) Comprovar bom rendimento escolar nas disciplinas em geral. 

d) Enviar texto autoral sobre a aderência de seus interesses de pesquisa ao projeto de pesquisa 

da professora. 

e) Participar da entrevista. 

f) Apresentar os resultados parciais em eventos, no Seminário de Iniciação Científica e 

apresentar a proposição de um artigo ao final do período da bolsa.   

4. DO PROCESSO SELETIVO 

Os interessados devem encaminhar os seguintes documentos em arquivo único no formato 

pdf:   

4.1) texto de no máximo uma página que justifique a candidatura à bolsa, que seja articulado 

com as abordagens teóricas propostas na pesquisa e que problematize a contribuição dos 

estudos em circulação para o campo de estudos. Além disso, o aluno deve elencar os temas 

de interesse para pesquisas futuras.   

4.2) histórico escolar;  

4.3) Ficha com os seguintes dados: Dados pessoais, link do currículo lattes, Dados bancários 

- não pode ser conta conjunta ou poupança; Horários disponíveis para cumprimento das 

atividades da bolsa.  

ATENÇÃO -  

- Os documentos digitalizados devem ser enviados até as 18h do próximo dia 25 de 

agosto de 2021 (quarta-feira), pelo e-mail  grupopdrp@gmail  .com  

Favor colocar no título do e-mail “Seleção para IC”.   

As entrevistas serão agendadas com os candidatos para o dia 27 de agosto, no turno da manhã; 

5. DAS VAGAS  

No momento, há duas vagas: UMA vaga a ser preenchida para o plano de trabalho Direitos 

Indígenas e resistência à violência e UMA para o plano discursos anti gênero em ambiente 

virtual: a (des)construção discursiva das conquistas/políticas de gênero. Poderão surgir 

vagas de voluntário ao longo do semestre para bolsas em anos posteriores. 

6. DO RESULTADO E DA INDICAÇÃO DO BOLSISTA 

- Resultado final: dia 28 de agosto de 2021 (no turno da manhã);  



- Resultado final e indicação do aluno no sistema: dia 01 de setembro de 2021 (no turno 

da manhã). 
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O processo de seleção será regido por este edital e pelo disposto no edital 07/2021 – 

PROPESP.  

Abaetetuba, PA, 20 de agosto de 2021 

Rosângela do Socorro Nogueira de Sousa 

Coordenadora do grupo Dire 


