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                          UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL                 

 DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA 

 

REABERTURA DA SELEÇÃO DE BOLSISTAS VOLUNTÁRIOS 

                                           

                   1- Seleção de Bolsistas Voluntários 

1.1 - Pesquisa:  

Histórias de vida de estudantes brasileiros/as, africanos/as e timorenses da UNILAB:  motivações 

pela docência. 

1.2 – Equipe Responsável 

Coordenação:  

Prof.ª.  Dra. Geranilde Costa e Silva (IHL/Pedagogia)  

Colaboradoras:  

Prof.ª   Dra. Rebeca de Alcântara e Silva Meijer (IHL/Pedagogia)  

Prof.ª Dra. Elisangela André da Silva Costa (ICEN) 

Prof.ª   Dra. Ana  Paula Sthel Caiado (ICEN)  

Prof.ª Dra. Sandra Haydée Petit (Faced/UFC) 

 

 

Quantidades de 

Bolsistas 

Curso 

04 Licenciaturas 

 

 

2- INDICAÇÃO DO(S) VOLUNTÁRIOS(AS)  
12.1 Será admitido ao pesquisador, em observação à legislação que rege o presente edital, indicar alunos 

voluntários aos projetos aprovados na CAPP sob sua coordenação, sendo admitida a indicação nos casos 

em que o projeto conte, no mínimo, 06 (seis) meses entre a data da indicação e o prazo para término do 

projeto. 

12.2 O aluno voluntario deverá estar regularmente matriculado em curso de graduação da UNILAB, ter 

carga horária disponível de 12 doze a 20 horas semanais, ser selecionado e indicado por apenas um 

orientador; ter o currículo cadastrado na Plataforma Lattes do CNPq no ano do seu cadastramento e 

possuir coeficiente de rendimento acadêmico maior ou igual a 7,5. 

 

3-  DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INDICAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS  
I. Formulário de indicação do bolsista preenchido e assinado pelo aluno e pelo orientador (disponível   

no endereço eletrônico http://www.unilab.edu.br/editais-pesquisa/)  

II. Cópia do RG e CPF;  

III. Histórico escolar atualizado;  

IV. Comprovante de matrícula do período letivo atualizado;  

V. Currículo (modelo Lattes/CNPq);  
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VI. Declaração de disponibilidade de horas a serem dedicadas ao Projeto (Disponível em    

http://www.unilab.edu.br/editais-pesquisa/  

VII. Termo de compromisso do voluntário, http://www.unilab.edu.br/editais-pesquisa/  

 

 

4- DATAS IMPORTANTES: 

Período de Inscrição: 28 de junho  a 1 de julho de 2016 

Inscrição na Secretaria do IHL Palmares I (noite)  

Data das Entrevistas: 05 e 06 de julho 2016 

Divulgação dos resultados: 08 de julho 2016 

Período de Execução da Pesquisa: Junho de 2016 a Dezembro 2017 

Informações pelo e-mail: pesquisapedagogiaunilab@gmail.com 

 

 

5- RESUMO DO PROJETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), 

Instituição de Ensino Superior Pública está pautada pela promoção do ensino, pesquisa 

e extensão, integração e cooperação internacional. Cooperação efetivada a partir de 

acordos entre o Governo brasileiro e países africanos de colonização e língua 

portuguesa (Angola, Moçambique, Guiné Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde), 

bem como o Timor Leste e Portugal. Dentre as ações de Cooperação Internacional da 

UNILAB tem-se a Formação de Professores/as, brasileiros/as, africanos/as e 

timorenses, por meio das Licenciaturas em Pedagogia, História, Letras, Sociologia, 

Biologia, Física, Matemática e Química. Diante de tal propósito propomos o projeto de 

Pesquisa: HISTÓRIAS DE VIDA DE ESTUDANTES BRASILEIROS/AS, 

AFRICANOS/AS E TIMORENSES DA UNILAB: MOTIVAÇÕES PELA 

DOCÊNCIA. Projeto que tem por Objetivo Geral- 1ª etapa - identificar Marcadores de 

História de Vida (socioeconômicos, culturais, étnicorraciais, etc.); 2ª etapa – indicar a 

incidências desses marcadores sobre a escolha em Ser Professor. De modo mais amplo 

essa pesquisa busca contribuir com a UNILAB, no que se refere à criação de ações na 

área de políticas estudantis, pois o mesmo apontará marcadores de cunho 

sócioeconômicos, culturais, étnicorraciais, etc.. Num segundo plano, não menos 

importante, esses marcadores aliados a elementos relacionados às experiências 

escolares (currículo, aprendizagem, relação professor-aluno, etc.) podem nortear o 

fazer docente de professores e professoras da UNILAB. 

3.1 Palavras-Chave: Histórias de vida; Estudantes da UNILAB; Formação de Professores/as. 
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