
SELEÇÃO DE BOLSISTA DE EXTENSÃO 

 

Projeto: Direito à cidade para imigrantes e refugiados na Grande Florianópolis: integração aos 

serviços públicos e de lazer 

Coordenadora: Professora Maria Helena Lenzi 

Locais de atuação do/a bolsista: Serviço Pastoral dos Migrantes (Casa do Migrante - Estreito, 

Pastoral do Migrante - José Mendes e CNBB - Pantanal) e UFSC 

 

Conforme disposto no EDITAL Nº 5/2019/PROEX (PROBOLSAS 2020), estão abertas as 

inscrições destinadas a classificar estudantes para desenvolver atividades de extensão no âmbito do 

projeto Direito à cidade para imigrantes e refugiados na Grande Florianópolis: integração aos 

serviços públicos e de lazer (Projeto SIGPEX 201918875). O presente processo seletivo tem como 

objetivo formar uma lista classificatória para o preenchimento de uma vaga remunerada de bolsista 

de extensão. Estudantes não contemplados/as com bolsa poderão participar do projeto de forma 

voluntária mediante manifestação à coordenadora. 

 

CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO 

O/A bolsista de extensão exercerá suas funções em 20 (vinte) horas semanais durante o período de 

vigência da bolsa, de 4 de março a 31 de dezembro de 2020. O valor mensal total da bolsa é de R$ 

420,00 (Quatrocentos e Vinte Reais). 

 

DOS PRÉ-REQUISITOS PARA A CANDIDATURA 

- Estar regularmente matriculado/a em curso de graduação da UFSC. 

- Não ter colação de grau prevista para o período de vigência da bolsa. 

- Possuir índice de aproveitamento acumulado (IAA) igual ou superior a 6,0. 

- Dispor de 20 horas semanais para dedicação ao projeto. 

- Não ter vínculo empregatício ou receber outra bolsa de qualquer natureza (exceto a Bolsa Estudantil 

instituída pela Resolução nº 32/CUn/2013). 

 

DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

O/A bolsista desenvolverá as atividades de extensão em distintos lugares: na Casa do Migrante, 

localizada no bairro Estreito, na Pastoral do Migrante, no bairro José Mendes, na CNBB, no bairro 

Pantanal, e na própria UFSC.  

As atividades do/a bolsista serão:   

- Auxílio no desenvolvimento de atividades de rotina realizadas na Casa do Migrante e na 

Pastoral do Migrante (produção e circulação de currículos, dar informações gerais, auxílio com 

entregas de cestas básicas, etc.). 

- Auxílio na produção de manual de funcionamento de instituições no bairro da Casa do 

Migrante e em Florianópolis em geral.  

- Auxílio na produção de relatórios de atendimentos e atividades. 



- Instrução e acompanhamento, se necessário, de migrantes em instituições e órgão públicos.  

 

DAS MANIFESTAÇÕES DE INTERESSE PELA BOLSA 

As manifestações de interesse pela bolsa deverão ser realizadas no período de 20 a 26/02, 

exclusivamente por e-mail para: mariahelenalenzi.geo@gmail.com. A lista com as pessoas 

classificadas para a entrevista será divulgada no dia 28/02 no site do curso: geografia.ufsc.br. As 

entrevistas ocorrerão no dia 02/03 na UFSC.  

As informações a serem fornecidas são:

a) Nome completo, endereço de e-mail, número de matrícula. 

b) Histórico escolar atualizado. 

c) Carta de intenções contemplando as seguintes questões:  

Qual é o seu interesse por essa bolsa de extensão?  

Você tem alguma experiência ou vivência no âmbito das migrações?  

Qual é a sua percepção sobre a imigração atual em Santa Catarina e no Brasil? 

Tendo em vista as diferenças culturais próprias do processo migratório, como você lidaria em uma 

situação de conflito cultural? 

Qual é a sua disponibilidade de tempo para desenvolver o projeto?  

Qual é a sua disponibilidade para transitar pelos espaços de trabalho do Serviço Pastoral dos 

Migrantes, que são: Casa do Migrante, no bairro Estreito, Pastoral do Migrante, no bairro José 

Mendes e CNBB, no bairro Pantanal? 

Considerando as atividades a serem desenvolvidas, como você vê sua atuação no projeto? 

Você tem interesse em desenvolver pesquisa/TCC na área de migração e refúgio? Se sim, comente.  

Se você não for classificado/a para bolsa remunerada, você teria interesse em desenvolver essas 

atividades de forma voluntária?  

 

CRITÉRIOS DA SELEÇÃO 

a) IAA (índice de aproveitamento acumulado) e histórico escolar.  

b) Disponibilidade de tempo e de deslocamento para participar das atividades de extensão. 

c) Conhecimentos sobre a temática do projeto de extensão. 

d) Potencialidades para desenvolver as atividades da bolsa demonstradas na carta de intenções e 

na entrevista.   

 

Qualificações desejáveis a serem mencionados na carta de intenção, se for o caso:  

- Conhecimentos básicos de outros idiomas, com preferência para o espanhol. 

- Conhecimento em programas de elaboração de mapas. 

- Interesse na temática de migração. 

 

Conheça o trabalho do Serviço Pastoral dos Migrantes: https://www.spm-sc.com

mailto:mariahelenalenzi.geo@gmail.com
https://www.spm-sc.com/

