
Chamada para bolsistas de cooperação técnica
Projeto Artes, Cultura e Antropoceno

Abertura das Inscrições: 04 de fevereiro de 2022
Encerramento das inscrições: 09 de fevereiro de 2022
Divulgação do resultado: 11 de fevereiro de 2022
Vigência da bolsa: Março de 2022 a março de 2023
Vagas: 03
Dedicação: 12 horas semanais
Valor da bolsa: R$500,00 reais
Perfil: Graduandos dos cursos de Museologia, Ciências Sociais, Artes, História e áreas
afins.
Coordenação: Prof. Drª Gleyce Kelly Heitor (Oficina Brennand) e Profº Drº Hugo Menezes
Neto (DAM / Observamus/  UFPE)

1. APRESENTAÇÃO

A Oficina Brennand, através de cooperação técnica com a Facepe e a Universidade Federal

de Pernambuco, abre vagas para bolsas de iniciação científica no projeto Artes, Museus e

Antropoceno.

O projeto é composto por uma série de atividades de investigação e formação, e foi

contemplado pelo edital Ciência, Tecnologia e Inovação nos Museus de Pernambuco, da

Facepe. Será realizado através de parceria com o Departamento de Museologia e

Antropologia da UFPE (Observamus) em consonância com as recomendações do ICOM,

que prevê a pesquisa como um dos elementos da cadeia operatória dos museus.

Como os museus podem estar na vanguarda das questões de interesse coletivo?

Partindo desta pergunta, o projeto Artes, Museus e Antropoceno terá duas ênfases: o

aprofundamento das reflexões sobre natureza, que assim como noções de ecologia e

ecossistema, é tema marcante na produção do artista Francisco Brennand, cujo trabalho é
povoado por vegetais, folhas, frutos e bichos, tendo ainda grande relevância para sua

pesquisa artística questões como a origem da vida e a forma humana.

Tal fato reitera a vocação da Oficina para situar o tema natureza, na contemporaneidade,

e sem abrir mão do esforço de imaginação e criação dos artistas, intervir concretamente,

a partir da produção do conhecimento, no debate sobre a crise e o desequilíbrio

ambiental.

A segunda ênfase do projeto é metodológica, uma vez que iremos investir em processos

coletivos e compartilhados de reflexão sobre o lugar da pesquisa nos museus, dando
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especial atenção às especificidades das perguntas e abordagens necessárias à
estruturação das reflexões sobre acervos, processos de musealização, relações com o

público e relações com o território.

Serão selecionados 3 graduandos das áreas de museologia, ciências sociais, artes, história

e áreas afins, para receberem bolsas de cooperação técnica, no valor de R$500,00

(quinhentos reais mensais), com vigência de 12 meses.

O projeto foi aprovado pelo edital FACEPE 26/2021 - Ciência, Tecnologia e Inovação nos

Museus de Pernambuco (MUSEUS 2022).

2. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

Atendendo às normas da FACEPE e aos critérios do projeto, as pessoas que se
candidatarem à bolsa, devem:

a) Ser estudantes de graduação, com matrícula ativa na UFPE, preferencialmente nos
cursos de Museologia, Ciências Sociais, Artes, História e Áreas Afins;

b) Dispor de pelo menos 12 (doze) horas semanais para as atividades a serem
desenvolvidas na Oficina Brennand;

c) Não ser bolsista de qualquer outro órgão ou programa regular de bolsas;
d) Não possuir vínculo empregatício com entidade pública e/ou privada ou outra

remuneração regular de qualquer natureza.

3. INSCRIÇÕES

As inscrições serão realizadas entre os dias 04 e 09 de fevereiro de 2022 e deverão ser
realizadas exclusivamente através deste formulário:
https://forms.gle/NY8wh1wpa3xET8SdA

No ato da inscrição, as pessoas candidatas deverão disponibilizar os seguintes
documentos:

- Cópia do RG e CPF digitalizados;
- Link de currículo cadastrado na plataforma lattes (https://lattes.cnpq.br/);
- Cópia do comprovante de vínculo como estudante da UFPE;
- Carta de intenção, com uma lauda, respondendo a seguinte pergunta: Por que

desejo atuar na área de pesquisa em museus?
- Vídeo de 3 minutos, se apresentando e falando do seu interesse pelo tema do

projeto.

4. PROCESSO DE SELEÇÃO

- As candidaturas serão avaliadas a partir das cartas de intenção e do vídeo.
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Observaremos argumentação, coesão, coerência e sintonia das pessoas candidatas
com o tema do projeto e com a área de pesquisa em museus;

- Caso o comitê de seleção julgue necessário, uma entrevista será realizada com as
pessoas candidatas;

- Convocaremos três pessoas para assumir as vagas, com caráter imediato;
- Havendo desistência na lista dos primeiros selecionados, será convocada a

próxima pessoa da lista de suplentes;
- As pessoas candidatas selecionadas em cada etapa serão comunicadas por e-mail.

É responsabilidade da pessoa candidata consultar essa informação;
- A pessoa que não entregar os documentos solicitados por e-mail, na data

estipulada, será considerada desistente.

5. ATIVIDADES A SEREM DESEMPENHADAS PELOS BOLSISTAS

Dentre as atividades a serem desempenhadas pelos bolsistas, estão:

- Participação nos encontros coletivos e individuais de orientação;
- Jornada semanal de observação das atividades da Oficina Brennand;
- Participação nos cursos e encontros de estudos coletivos, de acordo com plano de

pesquisa;
- Apresentação de trabalho, na jornada de pesquisa;
- Elaboração e entrega de textos e relatórios, referentes à pesquisa;

6. SOBRE AS BOLSAS

- À cada pessoa selecionada será conferida uma bolsa de cooperação técnica (BCT)
no valor de R$500,00 (quinhentos reais), com vigência de até 12 meses;

- Serão oferecidas três bolsas, sendo 1 (uma) bolsa custeada pela FACEPE e 2 (duas
bolsas) custeadas pela Oficina Brennand.

7. DISPOSIÇÕES GERAIS

- Todas as condições estabelecidas nesta chamada são eliminatórias, sendo que o
descumprimento de qualquer item acarretará a automática desclassificação da
pessoa candidata;

- A mera inscrição neste processo de seleção implica no total conhecimento das
suas condições e aceitação irrestrita desta chamada pública pela pessoa que se
candidata;

- A pessoa que se candidata fornecerá a Oficina Brennand, por meio do cadastro,
seus dados pessoais, dando assim o consentimento para que a Oficina Brennand
realize a conservação, tratamento e utilização dos dados fornecidos por tempo
indeterminado e exclusivamente com a finalidade de cumprimento do objeto da
presente chamada pública, ficando expressamente autorizado, caso necessário, a
efetuar esse processamento externamente;

- Todas as dúvidas e/ou questões surgidas nesta chamada pública serão
solucionadas pela equipe da Oficina Brennand somente através do email:
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agendamento@oficinabrennand.org.br, sendo certo que as decisões do comitê
de seleção são soberanas, não cabendo recursos.
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