
CHAMADA PÚBLICA 01/2017 

 

 

 Esta chamada pública destina-se a proposição de candidaturas de assistentes de 

pesquisa e extensão vinculado aos projetos “Intelectuais, vida pública e sociologia: temas 

para a modernidade brasileira” e “Conversas Indisciplinares” vinculados ao Núcleo de 

Teoria Social e Interpretação do Brasil – NETSIB da Universidade Federal do Espírito 

Santo. 

 

1 - Inscrições e Seleção: 

 

Serão selecionados assistentes de pesquisa e/ou extensão a partir de três etapas: 1) 

Análise da carta de intenções, 2) histórico escolar e/ou currículo e 3) entrevista.  

As inscrições estarão abertas entre os dias 10/04/2017 a 17/04/2017. O candidato 

deverá enviar mensagem eletrônica com o assunto “Chamada Pública 01/2017” para o e-

mail marolara@gmail.com anexando os seguintes documentos (em formato word ou pdf): 

- Carta de intenções 

- Histórico Escolar e/ou Currículo  

 Na carta de intenções o(a) candidato(a) deverá abordar os motivos pelos quais 

deseja concorrer às vagas, suas áreas de interesse acadêmico, sua adequação de perfil à 

pesquisa e/ou extensão e demais informações que julgar convenientes. No histórico 

escolar e/ou currículo deverá constar as atividades acadêmicas e científicas desenvolvidas 

pelo candidato(a). 

  Após a análise da documentação enviada, os candidatos(as) serão convocados 

para a entrevista pelo coordenador dos projetos. As entrevistas serão realizadas no dia 

19/04/2017, a partir das 14:00 horas, na sala 17 do anexo dos professores entre o IC-2 e 

o IC-3. A divulgação do horário de cada entrevista será divulgada no site: 

www.netsib.ufes.br 

 Os casos omissos serão decididos pela Coordenação dos Projetos. 

 

2 - Pré-requisitos e perfil do candidato(a): 

 

- Aluno regularmente matriculado em curso de graduação da Universidade Federal do 

Espírito Santo. 

mailto:marolara@gmail.com
http://www.netsib.ufes.br/


- Disponibilidade de horário semanal, mínimo de 12 horas, para as atividades. 

- Caso opte pelo recebimento de bolsa de pesquisa (IC) ou de extensão dedicar-se 

exclusivamente às atividades acadêmicas e de pesquisa com carga horária de 20 horas 

semanais. 

- Conhecimento básico de programas de edição de textos e tabelas (word, excel e 

similares), gerenciamento de programas de comunicação remota (Skype), web-

conferências e similares. 

 

3 – Sobre os projetos 

  

3.1 – Projeto de Pesquisa “Intelectuais, vida pública e sociologia: temas para a 

modernidade brasileira”. Coordenação: Prof. Dr. Maro Lara Martins 

O projeto de pesquisa “Intelectuais, vida pública e sociologia: temas para a 

modernidade brasileira” está registrado na Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-graduação da 

UFES e objetiva debater os seguintes pontos: a constituição de uma tradição sociológica 

periférica em relação ao sistema-mundo; a proposição da constituição de uma história da 

sociologia brasileira, múltipla e dinâmica, que leva em conta as diferentes imersões 

propostas por cada estilo de pensamento; a constituição do ensaio como suporte de escrita 

e modo de apresentação das ideias conectados à posição e experiência intelectual latino-

americana em geral e brasileira em particular; a uma ampliação do conceito de 

modernismo e sua relação com a teoria social periférica; ao processo de modernização 

brasileiro e suas íntimas relações com o modernismo; à construção de uma interpretação 

de segunda ordem, que possibilite interpretar a teoria social advinda da sociologia 

modernista a partir da dupla perspectiva do cronótopo constituído: o tempo e o espaço; a 

caracterização da sociologia modernista a partir da concepção de cartografia semântica e 

figuração, como permeáveis à análise dos textos abordados. 

  

3.2 – Projeto de Extensão: “Conversas Indisciplinares”. Coordenação: Prof. Dr. 

Maro Lara Martins, Prof. Dr. Igor Suzano Machado e Prof. Dr. Marcelo Fetz 

Criado em 2017 e vinculado ao NETSIB, Conversas Indisciplinares possui como 

objetivo principal promover debates sobre temas contemporâneos através de rodas de 

conversas a serem realizadas mensalmente, toda primeira quinta-feira do mês. A proposta 

de ser indisciplinar é o tratamento heterodoxo e crítico dos mais diversos temas, cultura, 

política, sociedade, história; a necessidade de se repensar as fronteiras disciplinares 



instituídas, provocando novos reordenamentos dentro das humanidades; e possuir um 

caráter crítico, anti-utilitário e anti-sistêmico. Serão bem vindas contribuições de 

movimentos sociais e políticos, artistas e intelectuais, bem como professores e alunos de 

variados cursos e departamentos. Os encontros serão documentadas no site do NETSIB, 

com fotografias dos palestrantes e público, além de comentários, análises e descrições 

sobre o evento. 

Maiores informações sobre os projetos e sobre o Núcleo de Teoria Social e 

Interpretação do Brasil podem ser obtidas no site do Netsib: www.netsib.ufes.br 

 

4 - Das bolsas e do financiamento dos projetos: 

 

Os projetos de pesquisa e de extensão dependem de dotação orçamentária de 

instituições de fomento. Os alunos selecionados farão jus à expectativa de recebimento 

de bolsas a depender da liberação dos recursos pelas agências de fomento, não havendo 

a garantia de que os recursos serão liberados. 

 

 

 

 

Vitória, 10 de Abril de 2017 
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