Projeto Sertão-Mesoamérica
Projeto conjunto de pesquisa em educação intercultural e relações raciais entre
UFG-Brasil e CIESAS-México.
2ª. Circular para as graduações da FCS: chamada de propostas
Roberto Lima (coordenador)
Mariano Baez Landa (coordenador externo)
Dijaci Oliveira
Geisa Franco
Rildo Bento
Queridxs graduandxs,
Acaba de começar a vigir o segundo ano de um projeto de cooperação internacional entre Brasil e
México, mais especificamente, entre nossa faculdade, a FCS e o CIESAS. Temos direito a duas
bolsas de graduação sanduiche por ano, com duração de um ano, em dois anos. Assim que
convidamos axs estudantes interessadxs em fazer esse intercambio que sejam do doutorado em
Antropologia ou do doutorado em Sociologia e que preencham o perfil abaixo a apresentar suas
propostas.
Este projeto visa ampliar laços entre o Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social (CIESAS) de México e a Universidade Federal de Goiás (UFG), por meio da
mobilidade estudantil e docente, parcerias de pesquisa e desenvolvimento de novas estratégias
metodológicas de pesquisa. Ambas instituições assinaram um convênio amplo de cooperação e
intercambio em julho de 2010 e que se pretende consolidar através desta proposta.
No âmbito deste projeto de pesquisa coadunam os temas constantes no edital Abdias Nascimento:
educação intercultural, ações afirmativas, gestão territorial e ambiental de terras indígenas e
proteção e valorização dos patrimônios epistemológicos das comunidades tradicionais.
Os critérios para seleção de candidatos são os seguintes (conforme o edital da CAPES do Programa
Abdias Nascimento):
“4.2 Dos requisitos do bolsista para graduação sanduíche:
a) ser brasileiro;
b) apresentar autodeclaração, se aplicável, como enquadrado no público de pretos, pardos,
indígenas e pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação, conforme dispõe a Portaria MEC nº 1.129, de 17 de novembro de 2013.
No caso de pessoa com deficiência, indicar ainda suas necessidades de acessibilidade, se houver;
c) estar devidamente matriculado em curso de graduação em IES brasileira;
d) o candidato deverá obrigatoriamente ter obtido nota no Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem) igual ou superior a 500 pontos, em exames realizados a partir de 2009. Caso o candidato
tenha realizado mais de um exame durante este período será considerado o de maior pontuação,
segundo informação prestada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira – INEP;
e) apresentar carta de aceite da IES estrangeira indicando período de estudo;
f) os candidatos selecionados e indicados devem ter integralizado no mínimo 20% e no máximo
90% do currículo previsto para seu curso, no momento previsto para o início da missão de estudos,
apresentando carta de aceite da IES estrangeira indicando período de estudo. O retorno ao Brasil

deve ocorrer com pelo menos 1 (um) semestre letivo de antecedência ao prazo regulamentar de
conclusão da graduação;
g) é vedado o acúmulo de bolsas com outras concedidas pela CAPES ou por quaisquer agências
nacionais, salvo se norma superveniente dispuser em contrário;
h) requisitos adicionais poderão ser definidos a critério da SECADI e da CAPES.”
As propostas devem ser enviadas para Roberto Lima nadanacuca@gmail.com até dia 20 de abril
de 2018.
Nas propostas deve constar:
1. Uma declaração nos moldes dos itens a, b,c e d do item 4.2 do edital do programa Abdias
Nascimento, conforme explicitado acima;
2. Devido a especificidade da instituição parceira (CIESAS), Histórico escolar em que deve
constar a conclusaõ de 80% do curso de graduação e a que já poderá iniciar a elaboração
do projeto de TCC no segundo semestre de 2018;
3. Uma carta feita explicitando os motivos pelos quais o candidato se interessa em fazer a
mobilidade;
4. Disponibilidade para uma entrevista com a equipe do Projeto Sertão-Mesoamérica
(disponibilidade de tempo p/ permanecer, interesses, etc...)

A entrevista será realizada no dia 27 de abril de 2018, em ordem a ser divulgada no dia 25 abril de
2018.
As propostas serão analisadas em conjunto pelos professores constantes da equipe a partir da
coerência com os requisitos acima elencados.
O resultado será dado a conhecer 2 de maio de 2018 para que xs estudantes selecionadxs para
esse ano possa iniciar os trâmites junto ao CIESAS e a Embaixada do México e possam iniciar sua
mobilidade estudantil em agosto de 2018
Atenciosamente,
Equipe do Projeto Sertão Mesoamérica

