
                                

         

 

Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados (PDPA) 

 
Laboratório de Políticas Públicas, Governação e Desenvolvimento (LADER) 

Laboratório de Cidade e Poder (LCP) 

 

EDITAL PDPA/045 PARA SELEÇÃO PARA BOLSISTA 

PESQUISADOR PÓS-DOUTORADO 

 

PROJETO: (IN)TOLERÂNCIA E CIDADANIA: INSTITUIÇÕES 

PÚBLICAS E CULTURA POLÍTICA EM NITERÓI 

 
 

As coordenações dos Laboratórios de Pesquisa e Extensão “Políticas Públicas, 

Governação e Desenvolvimento” (LADER) e o “Laboratório Cidade e Poder” (LCP) da 

Universidade Federal Fluminese, tornam público o edital para o processo simplicado 

de seleção de bolsista para a atribuição de uma (01) Bolsa de Pesquisador Pós-

Doutorado, no âmbito do Projeto “(In)Tolerância e Cidadania: Instituições Públicas e 

Cultura Política em Niterói, referência PPDA 45, apoiado pela Prefeitura de Niterói, 

através de fundos do Plano Estratégico Niterói que Queremos (NQQ) – 2033, em parceria 

com a Universidade Federal Fluminense. 

 

A Coordenação do presente Projeto PDPA 045, no uso de suas atribuições, torna 

público este Edital para o processo de inscrição e seleção de candidatos bolsistas para 

atuarem no Projeto de Extensão: (In)Tolerância e Cidadania: instituições públicas e 

cultura política em Niterói. 
 

1. VAGAS 

 

O presente projeto de extensão oferece 01 (uma) Bolsa de Pesquisador Pós-Doutorado. 
 

2. DURAÇÃO E VALOR MENSAL DA BOLSA DE PÓS-DOUTORADO: 

 

Duração de 10 (dez) meses. Bolsa prevista para começar em janeiro de 2021. 
 

R$ 2.800,00 mensais, pelo período de 10 (dez) meses. 

 

3. REQUISITOS: 

 

• Ter concluído o pós-doutorado, no máximo há 12 meses, em uma das áreas das Ciências 

Sociais, realizado na Universidade Federal Fluminense. 

• Não poderá receber Bolsa de qualquer outra natureza.  

• Experiência docente. 
 



4. DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO: 

 

• Ficha com dados do candidato (Anexo 1); 

• Fotocópia da carteira de identidade e do CPF;  

• Comprovação de atividade docente; 

• Diploma de curso de doutorado reconhecido pelo MEC (frente e verso);  
• Currículo Lattes, atualizado e em versão completa; 

• Carta de interesse (máximo de 300 palavras) apresentando as motivações para 

participação no presente projeto; 

• Carta assinada e escaneada de ciência e concordância em relação aos termos deste 

Edital (Anexo 2);  

• Comprovante de conclusão de Pós-Doutorado, há no máximo 12 meses, realizado 

na Universidade Federal Fluminense;  

• Projeto de Pesquisa Pós-Doutoral. O projeto de pesquisa deverá estar articulado 

ao tema do Projeto PDPA 045, versando sobre instituições e cultura política. O 

Projeto deverá ser apresentado entre 20 e 25 páginas, contemplando em sua 

estrutura: folha de rosto, indicando nome do candidato, dados para contato; sumário; 

tema e problema; justificativa; objetivos geral e específico; marco teórico e 

empírico; metodologia; cronograma; e, referências; e, 

• Plano de Trabalho. O candidato deverá apresentar um plano de trabalho com um 

cronograma de 10 (dez) meses, contendo as seguintes atividades: pesquisa, 

extensão, publicações, elaboração de relatórios, bem como todas as atividades 

vinculadas ao Projeto PDPA 045.  

 

Os interessados devem enviar os documentos digitalizados solicitados, acompanhados da 

ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada, por correio eletrônico, para o e-

mail: mariachaves@id.uff.br, destacando no assunto: “Bolsa de Pesquisador Pós-

Doutorado Projeto PDPA 045”. 

 

5. CALENDÁRIO 

 

Divulgação do Edital 26/10/2020  

Inscrição 27/11/2020 até às 23 horas do dia 01/12/2020 

Resultado na 1ª Etapa 07/12/2020 (seleção dos aprovados para a entrevista) 

Entrevista (online) 08/12/2020 e 09/12/2020 

Resultado Preliminar 11/12/2020 

Recurso  12/12/2020 até às 23 horas 

Resultado Final 14/12/2020 

 

Niterói, 26 de outubro de 2020 
Maria Alice Nunes Costa  

Professora Associada da Universidade Federal Fluminense 

Instituto de Arte e Comunicação Social – Departamento de Arte 
Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito 

Coordenadora do Projeto PDPA 045 

 

Gizlene Neder 

Professora Titular da Universidade Federal Fluminense 

Instituto de Ciências Humanas e Filosofia (ICGF) – Departamento de História 

Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito 

Programa de Pós-Graduação em História 

Vice-Coordenadora do Projeto PDPA 045 

 



ANEXO I 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Inscrição para Bolsa de Mestrado/Doutorado 

 

PROJETO PDPA 45: (In)tolerância e Cidadania: instituições públicas e cultura política 

em Niterói. 

 

 

Nome Completo: 

 

Data de Nascimento: 

 

Identidade/RG:  

Número do CPF: 

Nacionalidade: 

E-mail: 

 

Endereço: 

 

Telefone: 

 

 

 

Declaro interesse em vaga de candidato a pesquisador pós-doutorado. 

 

 

 

 

 

Assinatura e Data: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXO II:  

 

CARTA DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA EM RELAÇÃO AOS TERMOS DO 

EDITAL PDPA/045  

 

 

 

Niterói, ..... de .............. de 2020 

 

 

À Coordenação do Projeto PDPA 045 (UFF e Prefeitura de Niterói) 

 

 

 

Declaro, para os devidos fins, ter ciência e concordar com os termos do edital de seleção 

de bolsista pesquisador pós-doutoral para atuar nas atividades previstas pelo Projeto 

“(In)Tolerância e Cidadania: instituições públicas e cultura política em Niterói” (PDPA 

045/Prefeitura de Niterói/UFF). 

 

 

 

Nome completo:  

 

 

CPF:  

 

 

 

Assinatura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Coordenação: Maria Alice Nunes Costa (Departamento de Arte, IACS/UFF) 

Vice-coordenação: Gizlene Neder (Departamento de História, UFF) 
 
 

RESUMO: Ministrar 04 módulos temáticos de cursos para a qualificação profissional de 

200/250 servidores públicos da prefeitura de Niterói, que atuam na execução de políticas 

públicas  de direitos humanos e assistência social. A proposta visa à análise histórica das 

opções de políticas sociais (assistência e/ou repressão) implementadas pelos poderes 

instituídos. Trabalharemos as relações entre cultura-político-institucional, cultura 

religiosa e seus efeitos sobre o processo de secularização da Justiça, do direito de família, 

da condição feminina e filiação, da Educação (escolas públicas) e asilos. Enfocaremos o 

debate político e a ação dos gestores das instituições políticas, cujas reformas 

acompanharam a reestruturação do Estado sob a forma republicana; a transição para o 

trabalho “livre”; e os efeitos das disputas da Igreja com a governação imperial, desde a 

década de 1870, que marca as suas posições nas instituições republicanas. Destacaremos 

dois grandes temas: educação e família. Temas essenciais para as políticas públicas, seja 

na esfera escolar, na esfera da assistência social e na esfera dos direitos humanos. A 

observação das instituições políticas niteroienses é fundamental para a compreensão da 

formação histórica regional, pela desempenhada atuação como sede de governo estadual, 

até o último quartel do século XX, com vista à uma melhor atuação dos servidores 

públicos em prol dos cidadãos, no século XXI. Defendemos a posição de que cursos de 

qualificação devem levar em conta a história da cidade de Niterói e de suas instituições 

públicas, visando a compreensão das implicações multidimensionais da história da cultura 

política hegemônica, tendo em vista alcançar sucesso na implementação das políticas 

públicas. Os módulos se dividirão em: I) Políticas Públicas, Qualidade e Inovação; II) 

Identidade, subjetividade e análise de conjuntura política; III) História do controle social 

(políticas para assistir e/ou políticas para reprimir); e, IV) Cidade, Poder e Violência. 

 

 

Projeto PDPA 045: (In)Tolerância e Cidadania: instituições públicas e cultura 

política em Niterói. 
 


