
EDITAL BOLSAS PARA GRADUAÇÃO 
 

Está aberta a seleção de bolsistas de Iniciação Tecnológica e à Inovação para o 
Laboratório de Políticas Públicas, Governação e Desenvolvimento Regional (LADER), 
coordenado pela Profª Drª Maria Alice Nunes Costa, nos projetos de pesquisa, extensão 
e inovação “Choque de Inovação no LADER” e “Fotografias, Vozes e Saberes: interação e 
integração social de professores e estudantes de instituições públicas educacionais  
 
As vagas são direcionadas a estudantes de graduação dos cursos de Produção Cultural, 
Comunicação Social, Informática, Administração, Cinema, Estudos de Mídia, Pedagogia 
e Ciências Sociais. 
 
DAS VAGAS: 

BOLSA DE INICIAÇÃO TECNOLÓGICA (FAPERJ) – 1 VAGA 
Projeto: “Choque de Inovação no LADER” 
 
BOLSA INICIAÇÃO CIENTÍFICA (FAPERJ) – 1 VAGA 
Projeto: “Fotografias, Vozes e Saberes: interação e integração social de professores e 
estudantes de instituições públicas educacionais  
 
BOLSA DE INICIAÇÃO À INOVAÇÃO (PIBITI E PIBINOVA/UFF) – 1 VAGA 
Projeto: “Fotografias, Vozes e Saberes: interação e integração social de professores e 
estudantes de instituições públicas educacionais  
 

PRÉ-REQUISITOS: 

❖ Estar cursando do 5º ao 7º período. 

❖ Ter coeficiente de rendimento (CR) ≥ 7,0. 

❖ Dispor de 20h semanais para desenvolver pesquisa em laboratório. 

 

 INSCRIÇÕES: 

 Documentos (todos em formato digital) 

❖ Histórico escolar da graduação 

❖ Curriculum Vitae LATTES atualizado 

❖ Texto dissertativo (1 página) respondendo a seguinte questão:  

 

Para os/as interessados/as no Projeto: “Choque de Inovação no LADER” 

“Qual é a importância das tecnologias da informação e comunicação para a melhoria da 

difusão da ciência no Brasil?” 

Para os/as interessados/as no Projeto: “Fotografias, Vozes e Saberes”. 

Qual é a importância da arte e da pedagogia dialógica para a melhoria educacional no 

Brasil?” 

 

 

 



Forma de envio dos documentos e do texto dissertativo:  

 Deverão ser enviados ao e-mail: alicecosta.rj@uol.com.br e mariachaves@id.uff.br 

Assunto: Bolsas de Graduação– 2022 

 

 DATA LIMITE: 28/04/2022 

 Obs: 

❖ Os candidatos selecionados nessa 1ª fase serão convocados via e-mail para uma 

entrevista. 
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