SELEÇÃO DE BOLSISTAS PRODOCÊNCIA
PROJETO: “Violência Estatal, Direitos Humanos e dispositivos de cuidado”
Vinculado à URDIR – Universidade Resistência e Direitos Humanos (Núcleo
Multidisciplinar de Ensino, Pesquisa e Extensão)
Coordenadora: Profa. Dra. Alice De Marchi Pereira de Souza (Departamento de
Psicologia Social e Institucional).
Objetivo Geral:
Proporcionar experiência a estudantes de Psicologia na interface com o campo dos
direitos humanos que contribua ético-politicamente para a sua formação e que
transversalize práticas e saberes entre esses âmbitos.
Objetivos específicos
• Trabalhar os nexos teórico-práticos entre direitos humanos, subjetividade,
micropolítica, saúde, clínica, política, relações étnico-raciais, gênero e sexualidade,
pautados na produção de cuidado coletivo e autocuidado como estratégia política.
• Promover o estudo e a experimentação em dispositivos de cuidado e saúde para
pessoas atingidas por violência estatal e militantes/ativistas de direitos humanos,
numa perspectiva antirracista, antiproibicionista e generificada, amparados nos
referenciais da Análise Institucional brasileira, esquizoanálise e epistemologias
decoloniais.
• Desenvolver habilidades para planejar e apoiar atividades didáticas nas disciplinas
relacionadas ao projeto.
Busca-se selecionar até 5 bolsistas de Articulação Acadêmico Profissional, com valor
equivalente ao das demais modalidades de bolsas da UERJ, não podendo acumular com
outra bolsa UERJ, exceto a Bolsa Permanência.
Pré-requisitos:
• Interesse e/ou afinidade com a temática dos direitos humanos e o contexto da
violência estatal;
• Interesse, afinidade e/ou conhecimento do referencial teórico-metodológico do
projeto (descrito nos objetivos);

• Disponibilidade para os horários de reuniões semanais com a coordenadora
(segundas-feiras, de 14h às 17h30) + carga horária que cumpra as 20h exigidas pelo
edital Prodocência;
• Ter cursado pelo menos 20% dos créditos da graduação em Psicologia;
• Desejável ter cursado ou estar cursando alguma das disciplinas relacionadas ao
projeto (Análise Institucional, processos grupais, direitos humanos);
• Habilidade/desenvoltura com redação de textos e com redes sociais.
Processo seletivo:
• 1ª fase: enviar para o e mail urdir.uerj@gmail.com histórico escolar e carta de
intenções (até 2 páginas) sobre desejo, expectativas, experiência e os pré-requisitos
aqui descritos em relação ao projeto. Prazo para envio: 24/08/22.
• 2ª fase: entrevistas serão agendadas via e-mail a partir do dia 29/08 e realizadas
entre os dias 31/08 e 02/09/22 com até 15 pessoas selecionadas na 1ª etapa.
Divulgação dos resultados: até dia 06/09/22.

