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Edital 001/2021 – LABIS/DCS/CCSH - Seleção de Bolsista 

 

O Laboratório de Investigação Sociológica, vinculado ao Departamento de Ciências Sociais, do Centro de 
Ciências Sociais e Humanas, da Universidade Federal de Santa Maria, torna público que estão abertas as 
inscrições para seleção de voluntários para pesquisa, conforme descrição: 
 

Vagas Carga/horária Vínculo 
05 4 h/semana Voluntário 

 

 
1. DAS ATIVIDADES GERAIS 
- Prestar apoio na coleta e sistematização de dados de pesquisa; 
- As atividades serão desenvolvidas nos seguintes projetos de pesquisa: 
a) Violência fatal contra mulheres: um estudo sobre as ocorrências de feminicídio no Brasil; 
b) Educação em tempos de pandemia: um estudo comparativo sobre as dinâmicas de transposição 
didático-pedagógica entre escolas públicas e privadas no Estado do Rio Grande do Sul; 
c) A legitimação institucional da divisão sexual do trabalho através do entrave da regulamentação da 
licença paternidade no Brasil; 
d) Ciências Sociais: apontamentos sobre educação, trabalho e profissionalização no ensino superior 
federal no Rio Grande do Sul. 
 
2. DOS REQUISITOS OBRIGATÓRIOS 
- Estar regularmente matriculado em um dos seguintes cursos de graduação da UFSM: Ciências Sociais - 
Bacharelado ou Licenciatura em Ciências Sociais; 
- Disponibilidade de um turno na semana, para realização das atividades de pesquisa. 
 

 
3. DA INSCRIÇÃO 
- Período de inscrição: 21/07/2021 a 26/07/2021;  
- Somente via e-mail: mari.sandalowski@ufsm.br / Assunto: Edital 001/Labis/DCS; 
- Envio de carta de intenções (especificando a pesquisa de interesse acima elencada no qual deseja 
realizar, preferencialmente, suas atividades de pesquisa), currículo atualizado, informações de contato (e-
mail e telefone), histórico escolar e Índice de Desempenho Acadêmico; 
- Serão aceitos os documentos que forem enviados até as 23h59min do dia 26/07/2021. 
 

 
4 DO PROCESSO SELETIVO 
- Análise da carta de intensões, disponibilidade de horários, currículo, Índice de Desempenho Acadêmico 
e histórico escolar; 
- Considerando os critérios de seleção, será elaborada lista de suplência para ocupação de vaga que, por 
ventura, venha a surgir em caso de desistência. 
Observação: o histórico escolar e o Índice de Desempenho Acadêmico estão disponíveis no Portal do 
Aluno (https://portal.ufsm.br/aluno/index.html), no menu Relatórios. 
 

 
5. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E INÍCIO DAS ATIVIDADES  
- O resultado será divulgado no dia 27/07/21, através de e-mail, a ser encaminhado para os(as) discentes 
selecionados(as), e nas páginas dos cursos de graduação em Ciências Sociais (Bacharelado e 
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Licenciatura); 
- O resultado incluirá 05 classificados e demais suplentes; 
- Os discentes voluntários selecionados deverão enviar e-mail para mari.sandalowski@ufsm.br, no dia 29 
de julho de 2021, para dar início às suas atividades; 
- Salienta-se que não há previsão de auxílio financeiro a estudantes. A participação dos voluntários 
compreende atividades de pesquisa não remuneradas. 
 

Santa Maria, 20 de julho de 2021. 
 

 
Profª. Drª. Mari Cleise Sandalowski 

Professora Responsável pelas pesquisas 
LABIS / DCS / UFSM 


