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EDITAL N°02/2021 de 10 de novembro de 2021 
 

Processo de seleção discentes para os projetos de pesquisas e extensão do Núcleo 
Avançado de Tecnologias Analíticas (NATA) para o período de novembro/2021 a 

dezembro/2022 
 
 

O Núcleo Avançado de Tecnologias Analíticas convida discentes da UNILAB a participarem, de 
acordo com as condições definidas neste edital, do projeto de pesquisa Tecnologia Social 
baseada no empreendedorismo feminino e sustentabilidade (PVN1599-2021) e/ou projeto de 
extensão EmpoderArt da Universidade da Integração da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). 

 
 

1 DAS NORMAS, PROCEDIMENTOS E OBJETIVOS 
 

1.1 Das normas e procedimentos 
 

I. As normas e procedimentos para inscrição e seleção dos bolsistas devem estar dentro 
dos princípios da administração pública.  

II. O projeto de pesquisa Tecnologia social baseada no empreendedorismo feminino e 
sustentabilidade tem interesse de selecionar 1 discente voluntário  (12h semanais com 
plano de trabalho cadastrado na PROPPG) e discentes colaboradores (sem plano de 
trabalho cadastrado, com 8h semanais de colaboração); 

III. O projeto de extensão EmpodeArt está concorrendo à bolsa de extensão do programa 
PIBEAC no Edital PROEX, o qual ainda não saiu resultado final.  

IV. O projeto de extensão  EmpodeArt poderá selecionar, entre os discentes participantes 
deste Edital NATA o bolsista, caso tenha sido contemplado com bolsa PIBEAC no Edital 
PROEX.  

 
1.2. Objetivos 

 
Oportunizar a todos as/os discentes da UNILAB a participarem, de forma interdisciplinar, dos 
projetos de pesquisa e/ou extensão com títulos e resumos a seguir: 

 

Tecnologia social baseada no empreendedorismo feminino e sustentabilidade 

Resumo: 
 

O presente projeto apresenta uma proposta de Tecnologia Social (TS) com objetivo de 
desenvolver, de forma articulada, duas perspectivas com significativa relevância social: 
responsabilidade ambiental e empoderamento feminino, e analisar os impactos da TS para o 
desenvolvimento e conscientização dessas duas ações. A articulação multidisciplinar com 
produção artística baseada em fundamentos tecnológicos, ambientais e sociais pode ser uma 
poderosa estratégia de elaboração de uma TS sustentável e de grande impacto social no contexto 
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do Maciço de Baturité/CE. Serão trabalhados a ressignificação do lixo pela reciclagem, uso e 
valorização dos conhecimentos técnicos e locais sobre a biodiversidade vegetal da região, 
estratégias de empreendedorismo e empoderamento feminino através do desenvolvimento do 
trabalho artístico a partir de uma perspectiva da sustentabilidade ambiental. Espera-se que o 
projeto tenha resultados positivos para as mulheres participantes, a comunidade e a 
universidade, compreendendo que o empreendedorismo de baixo custo e baseado nos 
fundamentos da sustentabilidade pode ser uma estratégia eficiente para geração de renda, 
benefícios ao meio ambiente e empoderamento feminino na região do Maciço de Baturité. 

 
EmpodeArt 

Resumo: 
 
Considerando que a Universidade é um espaço em que se desenvolve pensamento teórico-crítico 
de ideias, opiniões, posicionamentos, como também o encaminhamento de propostas e 
alternativas para a solução de problemas, admite-se que a universidade tem um papel 
importante para contribuir com questões relacionadas à violência e desigualdade de gênero. 
Assim, o presente projeto tem como objetivo trabalhar o empoderamento e o 
empreendedorismo das mulheres do Maciço de Baturité através da criação e valorização do 
artesanato como manifestação da cultura popular. O público atendido será determinado com a 
colaboração do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Baturité, CEJA Donaninha Arruda e 
assistentes sociais da região que deverão indicar às mulheres em situação de vulnerabilidade, e 
mais discentes e docentes da Unilab que manifestarem interesse em participar do projeto. O 
projeto está organizado em 4 etapas definidas: formação dos integrantes do EmpoderArt; 
seleção das mulheres que irão integrar o grupo; oficinas com as mulheres atendidas e; 
desenvolvimento de feiras de exposição. Espera-se que os resultados obtidos sejam baseados no 
reconhecimento, por parte das mulheres atendidas e suas famílias e alunos envolvidos, de que o 
empreendedorismo de baixo custo e baseado nos fundamentos da sustentabilidade pode ser 
uma estratégia eficiente para geração de renda, benefícios ao meio ambiente e empoderamento 
feminino para mudança de realidade. 

 

2 DAS INSCRIÇÕES 
 

As inscrições deverão ser realizadas via e-mail do NATA (nata.icen.unilab@gmail.com) com a 
documentação sinalizada no item 2.1 de acordo com o perfil desejado, no período de 
00h00min de 11/11 a 23h59min  de 19/11/2021. 

 

2.1. Para inscrição devem-se enviar os seguintes documentos: 
 

i. Histórico Escolar 
ii. Carta de interesse (entre 200 a 500 palavras), que deve descrever objetivamente 

seu interesse em participar do projeto escolhido (obs.: escrever o título do projeto 
pretendido). 

 

2.2. Os discentes irão receber confirmação de inscrição na seleção via e-mail. 

 
3 PERFIL DESEJADO 

 
3.1 Possui índice de rendimento escolar (IDE) igual ou superior a 6,0; 
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3.2 Ter disponibilidade mínima de 8 horas por semana de dedicação ao projeto; 
3.3 Ter interesse em desenvolver autonomia e pro atividade na busca de soluções dos 

problemas. 
3.4 Ter disponibilidade de visitar locais de pesquisação fora da Unilab; 
3.5 Ter interesse/afinidade por arte e/ou trabalhos manuais; 
3.6 Identificar-se com o público alvo dos projetos. 

 
4 DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS DISCENTES 

 
4.1 A seleção dos discentes ficará a cargo da coordenação do NATA, de acordo com os 

itens 2 e 3 deste Edital. 
4.2 Serão utilizados os seguintes critérios para avaliação: 

i. Entrevista (marcada em horário individual, via meet); 
ii. Análise do Histórico Escolar, com IDE igual ou superior a 6,0; 
iii. Análise da carta de intenção; 
iv. Os critérios de desempate serão usados na seguinte ordem: idade, maior 

porcentagem de cursada de disciplinas e maior IDE. 

 
5 DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 
A divulgação do resultado da seleção será feita via e-mail aos participantes da seleção até 12h, 
22/11/2021. 
 
 
 

Redenção, 09 de novembro de 2021. 
 
 
 

Profa. Dra. Lívia Paulia Dias Ribeiro 
Lider Grupo Núcleo Avançado de Tecnologias Analíticas 

 
 

Profa. Dra. Juliana Geórgia Gonçalves de Araújo 
Pesquisadora Responsável pela Linha de Pesquisa Estudo e Pesquisas interdisciplinares sobre 

ciências decolonial


