Seleção para participar de projeto de pesquisa e ensino

O projeto “O que faz a Antropologia? Desenvolvimento e estruturação de um podcast como um
recurso digital de apoio ao ensino e à aprendizagem” foi selecionado no Edital CEAD/DEG/DPI/UnB
01/2019 “Programa aprendizagem para o 3° Milênio”.
O objetivo desse projeto é desenvolver o “Mundaréu”, um podcast de Antropologia criado numa
parceria entre antropólogas da UnB e da Unicamp. Na UnB, ele é coordenado pela Profa. Soraya
Fleischer do Departamento de Antropologia e, na Unicamp, pela Profa. Daniela Manica do
Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo (LABJOR). A ideia é aprimorar e aplicar o Mundaréu
ao ensino de graduação e apoiar, de modo criativo, inovador e dinâmico, a compreensão do que é, o
que faz e como é produzida a Antropologia, desde sua história até seu desenvolvimento mais
contemporâneo. O projeto terá 12 (doze) meses de duração.
O projeto prevê oferecer três bolsas com o valor mensal de R$400,00 (quatrocentos reais) a
estudantes de graduação em Ciências Sociais. Para participar dessa seleção, é necessário cumprir os
requisitos e estar disponível para uma entrevista presencial. Os requisitos são:
•
•
•
•
•
•
•

Ser estudante regular de curso de graduação em Ciências Sociais da UnB;
Ter cursado no mínimo 2 (dois) semestres do curso de graduação e apresentar IRA maior ou
igual a 3,0;
Ter cumprido a disciplina “Introdução à Antropologia” com menção “SS” ou “MS”;
Ter disponibilidade de 12 (doze) horas semanais;
Não ter vínculo empregatício e não receber qualquer outro tipo de bolsa (com exceção dos
benefícios do Programa de Assistência Estudantil da UnB);
Apresentar relatórios de atividades de acordo com modelo disponibilizado pelo
CEAD/DEG/DPI;
Manifestar interesse por: a) Antropologia; b) educação e pedagogia na Antropologia; c)
metodologias inovadoras de aprendizagem; d) podcasts;

Os/As interessados/as deverão enviar um e-mail com as seguintes informações: a) Dados pessoais
(nome, idade, telefone); b) Apresentar todos os requisitos acima listados; c) Listar e descrever os seus
2 (dois) podcasts preferidos; d) Explicar em até 10 linhas o interesse em participar desse projeto. Esse
e-mail deve ser enviado até a segunda-feira, dia 02/03/2020, para o endereço:
podcastmundareu@gmail.com
A entrevista presencial acontecerá entre 9 e 13/03/2020 no Departamento de Antropologia/UnB.
Qualquer dúvida sobre essa seleção pode ser encaminhada ao e-mail podcastmundareu@gmail.com.
Para conhecer o podcast Mundaréu, visite: https://mundareu.labjor.unicamp.br/

