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Edital – Seleção para bolsas de extensão- PROEXT 
2014 
 

 
O Programa Cidade e Alteridade: convivência multicultural e justiça urbana,  
selecionará alunos dos cursos de graduação em DIREITO, ANTROPOLOGIA, 
CIÊNCIAS SOCIAIS, CIÊNCIAS SOCIOAMBIENTAIS, CIÊNCIAS DO 
ESTADO, GEOGRAFIA, ARQUITETURA e URBANISMO, PSICOLOGIA, 
BELAS ARTES e LETRAS para atuação em pesquisa e extensão no âmbito de 
suas frentes de atuação. 
 
Por meio de suas frentes e projetos, o Programa Cidade e Alteridade propõe-se 
a investigar as cidades a partir de um enfoque plural que se mostre apto a 
intensificar o diálogo entre os pesquisadores de diferentes áreas do 
conhecimento que pesquisem o espaço urbano e as pessoas que nele vivem. 
Este enfoque mostra-se premente num contexto onde princípios como a função 
social da propriedade e a gestão democrática e multicultural da cidade podem 
viabilizar um novo paradigma de reforma, planejamento e gestão urbana. 
Embora o enfoque principal seja a realidade urbana, o Programa também se 
estende ao contexto rururbano e rural, investigando, sobretudo, famílias e 
comunidades atingidas por obras e empreendimentos, 
assentamentos/acampamentos, comunidades camponesas e comunidades 
etnicamente diferenciadas (indígenas, quilombolas, povos de terreiro, 
geraizeiras, vazanteiras, apanhadores de flores sempre vivas, dentre outras 
comunidades tradicionais). 
 
Os bolsistas selecionados deverão ser alunos da UFMG, cumprir uma carga 
horária de 20 horas semanais e estarem regulamente matriculados a partir do 
3º período do(s) curso(s) de graduação acima mencionados. A bolsa tem 
duração até 31 de dezembro de 2014 e o valor de R$ 400,00 mensais. Serão 
disponibilizadas um total de 08 vagas para bolsistas e 10 vagas para 
voluntários. 
 
A seleção será realizada em duas etapas: 
  
1-    Da análise curricular: 
  

1.1 A análise curricular considerará, prioritariamente, a experiência do 
candidato em projetos sociais. 
  
2-    Da entrevista. A entrevista avaliará: 



 

  
2.1 A disponibilidade do candidato para cumprir 20 horas semanais de 

atividades de pesquisa e extensão; 
2.2 A aptidão do candidato para atuar em atividades de pesquisa e 

extensão relacionadas às áreas de abrangência do Programa. 
  
Será considerado aprovado na entrevista o candidato que obtiver nota mínima 
de 70 (setenta) pontos na escala de 0 (zero) a 100 (cem). 
 
Os interessados deverão encaminhar uma mensagem contendo histórico 
escolar, currículo e a motivação para a candidatura com, no máximo, 10 linhas, 
para o endereço eletrônico programacidadeealteridade@gmail.com. No 
assunto deverá constar a frente escolhida pelo candidato, 
impreterivelmente. As inscrições serão aceitas até às 12 horas do dia 
06/01/2014.  
 
Os candidatos pré-selecionados receberão uma mensagem, por e-mail, até dia 
10/02/2014. O resultado final será divulgado nas redes sociais e por e-mail até 
o dia 18/02/2014. 
 
Os pré-selecionados deverão comparecer para uma entrevista, conforme o 
quadro abaixo: 
 
 
 

Frentes Descrição Curso Data e 
horário da 
entrevista 

Local Professor 
responsável 

Cultura de rua  Compreender como 
pichadores e grafiteiros 
envolvidos com múltiplas 
formas de expressão nos 
muros de Belo Horizonte 
dialogam com o poder 
público e como esses três 
atores sociais (pichadores, 
grafiteiros e poder público) 
compreendem sua atuação 
em termos da “ordem”, da 
transgressão e da 
marginalidade 

Antropologia, 
Direito, Ciências 
Sociais, 
Psicologia, 
Urbanismo, 
Letras, Belas 
Artes 

12/02/2014 
às 9h 

Faculdade de 
Direito- 
prédio I- sala 
512 

Profa. Dra. 
Ludmila Zago 

Trabalho de 
rua 

Dar prosseguimento à 
investigação do processo de 
remoção dos barraqueiros do 
Estádio de Futebol 
Magalhães Pinto (Mineirão); 
Produzir uma cartografia 
social sobre o trabalho e 
atividades de geração de 
renda realizadas pela 
população em situação de 
rua na cidade de Belo 

Direito, Ciências 
Sociais, 
Geografia, 
Arquitetura, 
Antropologia e 
Ciências do 
Estado. 

11/02/2014 
às 19h 

Faculdade de 
Direito- 
prédio I- sala 
512 

Profa. Dra. 
Adriana 
Goulart de 
Sena Orsini 

mailto:programacidadeealteridade@gmail.com


 

Horizonte (MG). 

Comunidades 
tradicionais 

Produzir um mapeamento de 
povos e comunidades 
tradicionais na Região 
Metropolitana de Belo 
Horizonte, a fim de promover 
a visibilização de categorias 
identitárias e a valorização 
de seus modos próprios de 
ser e viver, construindo base 
de dados subsidiária para a 
proposição e implementação 
de políticas públicas, bem 
como gerando 
conhecimentos sobre a 
sociodiversidade do estado 

de Minas Gerais. 
 

Antropologia, 
Ciências 
Sociais, 
Ciências Sócio 
Ambientais, 
Geografia e 
Direito. 

13/02/2014 
às 14h 

Faculdade de 
Direito- 
prédio I- sala 
512 

Prof. Dr. 
Aderval Costa 
Filho 

Mobilização e 
organização 
social 

Compreender a história do 
Parque Nacional da Serra do 
Cipó a partir dos usos e 
apropriações que 
comunidades, moradores e 
ex-moradores tradicionais da 
área tinham e têm com a 
região. Contribuir com a 
mobilização social dos 
atingidos pelo parque, a 
partir de um mapeamento 
dos usos e formas de 
organização social pretéritos 
e atuais, construindo 
subsídios para a garantia de 
seus direitos. 
  

Antropologia, 
Ciências 
Sociais, 
Ciências Sócio 
Ambientais, 
Geografia, 
Ciências do 
Estado e 
Direito. 

13/02/2014 
às 10h 

FAFICH- sala 
4134 

Prof. Dr. Ana 
Beatriz Vianna 
Mendes 

Reassentamen
tos urbanos 

Desenvolver estudos dos 
impactos e efeitos das 
políticas públicas de 
assentamentos e 
reassentamentos em 
aglomerados urbanos de 
Belo Horizonte. O propósito 
da pesquisa é compreender 
as mudanças ocorridas na 
dinâmica sociocultural das 
comunidades afetadas e 
realizar uma cartografia 
crítica dos processos de 
remoção e regularização 
fundiária, aprofundando 
análise sobre a atuação do 
Programa Vila Viva na 
cidade. 

Ciências 
Sociais, 
Antropologia, 
Geografia, 
História, Direito, 
Arquitetura. 

11/02/2014-
às 10:30h 

Faculdade de 
Direito- 
prédio I- sala 
512 

Profa. Dra. 
Márcia Helena 
Batista Corrêa 
da Costa 



 

Impactos 
sociais a 
mineração 

Compreender as medidas 
judiciais e extrajudiciais 
promovidas pelo MPMG e 
pelas políticas públicas em 
relação à construção da 
barragem de rejeitos e as 
motivações que deram 
origem a essas opções; 
Avaliar os impactos sociais e 
trabalhistas das atividades de 
mineração e as mudanças 
proporcionadas no contexto 
urbano de Alvorada de 
Minas-MG, Dom Joaquim-
MG, Itaúna- MG e Itatiatuçu- 
MG. 

Direito 
 
 

17/02/2014 
às 11:30h 

Auditório 
mestrado da 
Universidade 
de Itaúna 

Prof. Dr. Eloy 
Pereira Lemos 
Junior 

 
Estudo do 
caso de 
ocupações 
urbanas em 
Belo Horizonte 
e região 
metropolitana  

 
Realizar mapeamento e 
diagnóstico de ocupações 
urbanas existentes em Belo 
Horizonte e Região 
Metropolitana que estão sob 
a iminência de despejo, para 
que sejam identificados os 
mecanismos de exercício do 
direito fundamental à 
moradia adequada.  
 

 
Direito, Ciências 
Sociais, 
Arquitetura, 
Antropologia e 
Ciências do 
Estado. 

 
14/02/2014 
às 11:30h 

 
Faculdade de 
Direito- 
prédio I- sala 
512 

 
Profa. Dra. 
Maria Tereza 
Fonseca Dias 

Gestão do 
Programa 
Cidade e 
Alteridade 

Auxiliar na gestão do 
Programa Cidade e 
Alteridade, junto a 
coordenação, 
acompanhando a atuação de 
todas as frentes 

Comunicação 
Social, Sistema 
de Informação, 
Direito, Ciências 
do Estado. 

 13/02/2014 
às 10h 

Faculdade de 
Direito- 
prédio I- sala 
512 

Profa. Dra. 
Miracy 
Barbosa de 
Sousa Gustin 
e Fernanda de 
Lazari 
Cardoso 
Mundim 

 
 

Belo Horizonte, 24/01/2014. 
 

 
 

Profa. Dra. Miracy Barbosa de Sousa Gustin 
Coordenadora Geral do Programa 

 
 
 

Profa. Dra. Amanda Flávio de Oliveira 
Diretora da Faculdade de Direito da UFMG 


