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O projeto de pesquisa “Africanidades Transatlânticas: cultura, história e memórias afro-brasileiras a 
partir do Espírito Santo” torna público a abertura de vagas para bolsistas de Iniciação Científica (estudantes 
de graduação) e Bolsistas de Apoio Técnico Nível Superior nos cursos de Artes, Ciências Sociais, 
Comunicação e História, a ser desenvolvido nos anos de 2018 e 2019.  
 

O projeto: Africanidades transatlânticas é um projeto de pesquisa, resultante de parceria entre a Fundação 
de Amparo a Pesquisa do Espírito Santo (FAPES), a Secretaria de Estado da Cultura (Secult) e a UFES, 
aprovado pela Resolução nº 210/2018 da FAPES, que reúne pesquisadores de diferentes áreas, como 
Antropologia, Artes, Educação, História, Sociologia e Ciência Política. A partir de indicações das 
comunidades negras e quilombolas do presente, o projeto estudará culturas afro-brasileiras a partir do estado 
do Espírito Santo, e estabelecerá diálogos com as africanidades na diáspora. A organização do projeto se 
divide em três eixos balizadores, como segue: 1º) uma análise da situação social do acesso dos 
afrodescendentes aos bens públicos – saúde, educação e trabalho - no período pós-abolição para compor um 
quadro das desigualdades raciais capixaba; 2º) elaboração de um memorial descritivo das trajetórias de 
lideranças e mestres de culturas tradicionais, que atuam na gestão de comunidades de matrizes africanas, 
especificamente quilombolas, grupos de jongos, bandas de congo e grupos de Ticumbi, interpretando suas 
práticas festivas que resistem e são recriadas ao longo do tempo; 3º) uma pesquisa na área de história sobre 
a composição étnica dos africanos e seus descendentes no Espírito Santo dos séculos XVI a XIX, escavando 
arquivos, documentos e textos, que explicitem a presença de tais agrupamentos neste estado.  

 

Carga horária para bolsistas de Iniciação Científica estudantes de graduação: Os bolsistas deverão 
estar regularmente matriculados na UFES, nos cursos supracitados, cumprir 20 horas semanais, incluindo 
atividades nos fins de semana com deslocamento para diferentes municípios do estado. 
 

Carga horária para Bolsistas de Apoio Técnico Nível Superior: Os bolsistas deverão ter concluído o 
concluído um dos cursos universitários supracitados, cumprir 30 horas semanais, incluindo atividades nos fins 
de semana com deslocamento para diferentes municípios do estado do Espírito Santo. 
 

Das funções a serem desempenhadas: Espera-se dos bolsistas compromisso profissional, pontualidade, 
espírito de empreendedor etnográfico, ética e responsabilidade com os participantes, sujeitos da pesquisa e 
equipe, bem como com os dados originados da pesquisa. O candidato deverá ter interesse de pesquisa pela 
temática. No ato de assinatura, os bolsistas reconhecem que não terão nenhum vínculo empregatício com o 
projeto de pesquisa “Africanidades Transatlânticas: cultura, história e memórias afro-brasileiras a partir do 
Espírito Santo”, com a Fundação de Amparo a Pesquisa do Espírito Santo (FAPES), com Secretaria de 
Estado da Cultura (Secult) ou com a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). 
 

Requisitos para inscrição como Bolsista de Iniciação Científica. Estar regularmente matriculado em um 
dos cursos da UFES em nível de graduação, a saber: Artes, Ciências Sociais e História. 
 

Requisitos para inscrição como Bolsistas de Apoio Técnico Nível Superior. Ter concluído um dos seguintes 
cursos: Artes, Artes Visuais, Ciências Sociais, Comunicação e/ou História. 
 

Da inscrição: A inscrição se dará por meio do envio dos seguintes documentos: a) para todos os tipos de 
bolsistas, enviar carta de intenções com no máximo 500 palavras informando interesse, experiência no tema 
e disponibilidade de horário; b) no caso de Bolsistas de Iniciação Científica, apresentar comprovante de 
vínculo com um dos cursos supracitados; c) no caso de Bolsistas de Apoio Técnico Nível Superior, apresentar 
comprovante de conclusão do curso solicitado neste edital. Enviar para:  
africanidadestransatlanticas@gmail.com 

 

Calendário prorrogado 

Período de inscrição Homologação das inscrições Entrevistas Resultado final 

03 a 19/10/2018 20/10/2018 22 e 23/10/2018 24/10/2018 
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Plano de ação dos bolsistas no projeto Africanidades Transatlânticas 

Vagas Área de formação/curso Ações a serem executadas 

04 Bolsistas de Iniciação Científica 
estudantes de graduação em 
Artes, Ciências Sociais e História. 

Realização de trabalho de campo com entrevistas gravadas e 
escritas pré-estruturadas; transcrições de entrevistas e 
organização de dados; capitação e registro de imagens em 
fotos e filmagens; identificação de fotos; elaboração de 
relatórios de campo e produção de desenhos. 

03 Bolsistas de Apoio Técnico Nível 
Superior 

 

Esses bolsistas serão selecionados para atuar por 15 meses 
cada, sendo um para a realização de serviços de secretariado, 
planejamento, prestação de contas das ações da pesquisa e 
revisão de textos; e dois para atuar no trabalho de campo, no 
levantamento e análise de dados sociais e na elaboração e 
revisão dos relatórios e textos. 

01 Bolsistas de Apoio Técnico Nível 
Superior 

Esse bolsista será selecionado entre graduados nas áreas de 
Artes Visuais e/ou Comunicação, por 09 meses, atuando de 
novembro de 2018 (quando se iniciam os preparativos das 
festas) a julho de 2019, para realização de serviços de 
Filmaker e edição de vídeo documentário. 

01 Bolsistas de Apoio Técnico Nível 
Superior 

Esse bolsista será selecionado entre graduados nas áreas de 
Artes Visuais e/ou Comunicação, por 3 (três) meses, para 
atuar nos preparativos e festejos dos meses de novembro, 
dezembro e janeiro, para a realização de serviços de registro 
fotográficos, tratamento e catalogação de fotos e identificação 
de fotografados. 
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Bolsistas de Apoio Técnico Nível 
Superior 

Esses bolsistas graduados na área de História atuarão por 3 
meses cada, a partir de janeiro de 2019, para a realização de 
levantamentos de material de pesquisa/fontes – 
indexação/digitalização no Rio de Janeiro e Espírito Santo, e 
elaboração de relatórios, que serão anexados aos relatórios 
do Pesquisador Visitante e, posteriormente ao Relatório Final 
do Projeto.  

 
 
Observação 1: 50% das vagas serão destinadas preferencialmente a estudantes que ingressaram nos  
supracitados cursos por meio do sistema de reserva de vagas – cotas raciais. 
 
Observação 2: A coordenação do projeto, mediante avaliação de desempenho do bolsista, se reserva ao 
direito de mantê-lo ou substituí-lo à medida em que o mesmo não atender as necessidades do projeto.  
 
Equipe de professores pesquisadores envolvidos no Projeto: 

Osvaldo Martins de Oliveira (coordenador), Sandro José da Silva (pesquisador principal), Flávio dos Santos Gomes 
(pesquisador visitante), Patrícia Gomes Rufino Andrade (pesquisadora colaboradora), Cleyde Rodrigues Amorim 
(pesquisadora colaboradora), Aissa Afonso Guimarães (pesquisadora colaboradora) e Andrea Bayerl Mongim 
(pesquisadora colaboradora), Marta Zorzal e Silva (pesquisadora colaboradora) e Gustavo Henrique de Araújo Forde 
(pesquisador colaborador).  
 
 
 
 

Osvaldo Martins de Oliveira 
Coordenador 

Vitória – ES, 03 de setembro de 2018. 
 

 

 

 

 

 

 


