SELEÇÃO DE ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO PARA
PARTICIPAÇÃO EM PROJETO DE PESQUISA EM CABO VERDE, ÁFRICA

O projeto “Transformações do mundo de circulação nas formas estabelecidas de sociabilidade”, financiado pelo
Programa Pró-Mobilidade Internacional CAPES/AULP, tem por objetivo efetivar ações de pesquisa e ensino entre
as instituições Universidade de Brasília e a Universidade de Cabo Verde, envolvendo estudantes de Antropologia
em diversos níveis de formação.
Sob temática de pesquisa que conecta realidades locais e formas estabelecidas de sociabilidade com o mundo
globalizado, marcado por fluxos, circulações e movimentos, o projeto pretende financiar e desenvolver ações de
pesquisa e ensino que incrementem o intercâmbio acadêmico entre docentes e discentes de ambas as
instituições envolvidas, possibilitando a realização e a continuidade de pesquisas de estudantes e pesquisadores
brasileiros em Cabo Verde e a participação efetiva de estudantes e docentes da UniCV nas atividades de ensino
e pesquisa coordenadas pelo DAN/UnB.
A presente chamada visa selecionar até três (03) estudantes de graduação em Ciências Sociais da
Universidade de Brasília que tenham interesse e disponibilidade em participar do projeto.
Os participantes devem ter disponibilidade para:
- Realizar viagem para Cabo Verde no período de férias escolares;
- Ter dedicação de 15 horas semanais para atividades do projeto;
- Participar das iniciativas do projeto (cursos, mini cursos, seminários, grupos de estudo).
Pré-requisitos:
- Ter integralizado no mínimo 20% (vinte por cento) e no máximo 90% (noventa por cento) do currículo previsto
para o curso, no momento do início previsto da viagem de estudos;
- Ter cursado Teoria Antropológica 1;
- Ter sido classificado com nota do ENEM com no mínimo 600 pontos considerando os testes aplicados a partir
de 2009.
Interessados encaminhar e-mail para Professora Andréa Lobo (andreaslobo@yahoo.com.br) ou entregar a
documentação na Secretaria do DAN (horário comercial).
Período de Inscrição: 22 de setembro até 26 de setembro de 2014.
Documentação solicitada para a inscrição: Carta de Interesse e Histórico Escolar.
Os selecionados na fase de análise dos documentos serão chamados para entrevista a ocorrer no dia 29 de
setembro de 2014.

Responsáveis pelo projeto:
Professora Andréa de Souza Lobo
Professora Juliana Braz Dias

