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CHAMADA PARA BOLSISTAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

O Grupo de Pesquisa RESOCIE convida os alunos de graduação em Ciência Política e áreas afins a
se inscreverem para o processo de seleção de bolsistas de iniciação científica para atuar no âmbito do
Projeto de Pesquisa “Movimentos sociais no sistema político brasileiro: ativismo, representação e
novas tecnologias”, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF).
Busca-se estudantes interessados na temática, que saibam manejar planilhas Excel e, se possível,
programas de análise qualitativa de conteúdo e/ou análise quantitativa. A dedicação ao projeto é de
20 horas semanais, e o valor da bolsa de iniciação científica de R$ 400,00 (quatrocentos reais)
mensais. Os (as) bolsistas selecionados (as) terão a oportunidade de participar de um projeto que
envolve, além das professoras coordenadoras do Resocie, alunos de mestrado e de doutorado. Entre
outras atividades, os (as) bolsistas participarão das reuniões do grupo de pesquisa e darão apoio a
atividades de pesquisa de campo (como entrevistas, busca de documentos, pesquisa bibliográfica).
Além disso, espera-se que os (as) bolsistas capacitem-se, tanto em termos de ganhar familiaridade
com a literatura discutida no projeto, como com relação às técnicas de pesquisa utilizadas.
Além das atividades elencadas acima, as três vagas serão distribuídas de acordo com as seguintes
tarefas específicas:
1 vaga para coleta de dados sobre Conselhos Nacionais de Políticas Públicas: 4 meses
1 vaga para coleta de dados sobre mandatos coletivos e movimentos sociais: até 1 ano
1 vaga para ajudar a manter e expandir o Repositório de iniciativas da sociedade civil de combate à
pandemia (https://resocie.org/inicial/projetos-e-eventos/repositorio-pandemia/): até 1 ano.
Os (as) interessados (as) deverão enviar e-mail para resocie@gmail.com, anexando histórico
universitário e currículo, até o dia 31 de agosto de 2020.
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