NÚCLEO DE ESTUDOS DA CULTURA AFROBRASILEIRA E INDÍGENA NECABI
EDITAL Nº 37/2019 PARA SELEÇÃO DE MEMBROS DISCENTES
O Núcleo de Estudos da Cultura Afrobrasileira e Indígena – NECABI FJN vem
por meio deste edital apresentar o regulamento do processo de seleção de
membros discentesM por um período de um ano, a partir da validação do
resultado desse edital.
O Núcleo de Estudos da Cultura Afrobrasileiros e Indígenas – NECABI – da
Faculdade de Juazeiro do Norte – FJN, criado pela portaria nº 0001/2016 do
Diretor Geral, é um núcleo propositivo e consultivo que estimula e promove
ações de ensino, pesquisa e extensão orientadas à temática das identidades,
gênero, geracional e relações etnicorraciais, especialmente quanto às
populações afrobrasileiras e indígenas, no âmbito da instituição e em suas
relações com a comunidade externa.
Tem como função precípua atuar nas áreas de pesquisa, ensino e extensão,
juntamente com a Coordenadoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão e o
NDE de cada curso, relacionados à diversidade etnicorracial, gênero, de
combate à discriminação e ao racismo, promover eventos, encontros e
seminários para a implementação da Lei 10.639/2003 e do Parecer
CNE/CP3/2004, 11.645/08, que dispõe sobre o ensino da História da África e
História da Cultura afro-brasileira e história indígena.

1. DO NÚMERO DE VAGAS
São 06 (seis) vagas para membros discentes, não remuneradas, destinadas a
estudantes de graduação dos respectivos cursos de ensino superior da
Faculdade de Juazeiro do Norte (FJN): Arquitetura e Urbanismo, Ciências
Contábeis, Direito, Enfermagem, Farmácia, Gastronomia, Medicina Veterinária,
Nutrição, Segurança do Trabalho e Sistemas de Informação.
O resultado da seleção terá validade de até 12 meses. Até esta data, os
demais candidatos classificados poderão ser chamados, obedecendo a ordem
classificatória, na medida em que novas vagas forem disponibilizadas.

2. DOS PRÉ-REQUISITOS

2.1. Para inscrever-se no processo de seleção de membros discentes, é
preciso preencher os seguintes pré-requisitos:
a) Estar devidamente matriculado nos cursos de graduação oferecidos pela
Faculdade de Juazeiro do Norte.
b) Ter disponibilidade de pelo menos 2h/semana às atividades do Núcleo;
d) Possuir interesse e/ou produção acadêmica sobre os temas de pesquisa;
2.2 Pré-Requisitos para o Ingresso no NECABI
Além dos pré-requisitos necessários para sua inscrição no processo seletivo,
para ingressar efetivamente no núcleo, as pessoas inscritas devem preencher,
cumulativamente, os seguintes pré-requisitos:
a) Ter participado e ter sido aprovado em todas as etapas do processo de
seleção relacionadas neste edital;
b) Assinar o termo de compromisso do membro discente

3. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO DE SELEÇÃO
3.1 Período e Local de Inscrição
As inscrições deverão ser realizadas pela internet, as fichas de inscrição
deverão ser preenchidas e enviadas para o e-mail do núcleo de pesquisa entre
os dias 14 e 18 de outubro do ano corrente. A inscrição só é validada após o
recebimento do e-mail de confirmação.
3.2 Documentos para a Inscrição
Para a inscrição, será necessário enviar para o e-mail do núcleo os seguintes
documentos:


Ficha de Inscrição devidamente preenchida;



Currículo retirado diretamente da plataforma lattes;



Comprovante de matrícula.

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO
4.1 Comissão de Avaliação
A comissão de avaliação será composta pelos pesquisadores membros do
NECABI.
4.2 Etapas do Processo de Seleção
O processo de seleção de membros discentes do NECABI será composto
pelas atividades apresentadas a seguir, distribuídas em etapas:
Etapa 1 – Redação: tem o objetivo de avaliar a competência comunicativa e
pertinência ao núcleo, a qual será apresentada através da redação de um
texto.

Esta etapa permite, ainda, avaliar as habilidades de compreensão,
interpretação e as ideias dos inscritos sobre o núcleo de pesquisa. A redação
faz parte da ficha de inscrição e deve ser enviada para o e-mail:
necabi@fjn.edu.br.
Para essa etapa será atribuída nota de 0-10;
Etapa 2 – Análise do currículo lattes: Terão os currículos analisados os
candidatos que obtiverem nota maior ou igual a 7 na redação. Para essa etapa
será atribuída nota 0-10;
4.3 Resultados e Classificação
Serão aprovados todos os candidatos que obtiverem média final igual ou
superior a 7,0 (sete). Os estudantes com melhor classificação serão
selecionados de acordo com a quantidade de vagas. Esta classificação será
determinada a partir da Média Final de cada candidato, obtida através da
seguinte fórmula:
MF = NR + NC / 2
onde:
MF = Média Final;
NR = Nota da Redação;
NC = Notado Currículo;

5. DO CRONOGRAMA
O processo de Seleção seguirá o seguinte cronograma:
LANÇAMENTO DO EDITAL: 07 DE OUTUBRO DE 2019;
PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 14 A 18 DE OUTUBRO DE 2019;
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS FINAIS: 21 DE OUTUBRO DE 2019;
ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO: 25 DE OUTUBRO DE 2019.
As divulgações de resultados acontecerão sempre no site da FJN.
A Comissão de Avaliação se reserva ao direito de modificar as datas do
cronograma, comprometendo-se a dar ciência sobre as eventuais mudanças,
em tempo hábil, a todos os candidatos inscritos neste processo de seleção.

6. DAS LINHAS DE PESQUISA
1. Gênero: Feminismo e diversidade sexual
Problematiza os estudos acerca do gênero e diversidade sexual. Investiga a
temática do feminismo, diversidade sexual, saúde da mulher, saúde da
população LGBT e violência contra mulher.
2. Gênero, raça/etnia e (so) CI (e) DADE

Fomenta a discussão e o aprofundamento de estudos de gênero e raça no
âmbito da cidade. Investiga como são construídas e efetivadas as relações de
gênero e raça e que conexões podem ser estabelecidas entre esses temas e o
crescimento das cidades.
3. Ancestralidade Africana e Indígena
Debate o tema da ancestralidade africana e indígena e seus diversos
contextos, religiosos, sexualidade (orientação sexual e identidades de gênero),
normativo-jurídicos, políticos e econômico.

Os casos omissos a este edital serão analisados e julgados pela Comissão de
Avaliação.

Juazeiro do Norte, 02 de outubro de 2019

José Marcondes Macedo Landim
Diretor Geral da FJN
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FICHA DE INSCRIÇÃO

1.
DADOS PESSOAIS
NOME:

End.:

N.º:

Bairro:

Fone Residência:

Fone Profissional:

Sexo: ( ) Masc. ( ) Est. Civil:
Fem.

2.
FORMAÇÃO ACADÊMICA
Graduação:

Cidade:

Estado:

Celular:

Fone/Fax:

E-mail:

Semestre:

Nome do núcleo:

Assinatura do Candidato:

Juazeiro do Norte – CE, ____/____/________

