
 

 

 

CHAMADA PÚBLICA PARA A SELEÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOR O 

COLEGIADO DO NÚCLEO DE ESTUDOS AFRO-BRASILEIROS E INDÍGENAS DO 

NEABI SÃO BORJA 

O Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas da Unipampa São Borja, gestão 2021- 

2022, torna público o processo de seleção de membros para compor o colegiado do  

Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas - NEABI do São Borja , de acordo com 

as disposições deste edital. 

1. DO OBJETIVO  

1.1. Este edital tem por objetivo selecionar membros para integrar o colegiado NEABI a 

fim de viabilizar a representatividade do Núcleo. O regimento define que o núcleo é 

composto por coordenador, vice-coordenador e membros colegiados.   

 

2. DOS CANDIDATOS  

2.1. Poderão candidatar-se servidores efetivos, professores substitutos, discentes 

matriculados e discentes egressos e membros da comunidade externa.  

 

3. DOS REQUISITOS  

3.1. Quem tiver interesse em compor o colegiado como membro do NEABI deve 

preencher, pelo menos, um dos seguintes requisitos, todos relacionados à temática do 

Núcleo: 

A. Ter organizado cursos e eventos;  

B. Ter ministrado cursos ou palestras ou oficinas em eventos;  

C. Ter participado como ouvinte em encontros, palestras, jornadas, seminários, oficinas 

e similares;  

D. Ter apresentação de trabalhos em congressos, seminários, encontros, bancas e 

similares;  

E. Ter participado e/ou estar participando de projetos de ensino, pesquisa e extensão; 



 

 

F. Ter publicações em revistas acadêmicas e encontros científicos reconhecidos e 

similares; 

G. Ter concluído cursos na área;  

H. Ter pós-graduação com ênfase em história e cultura africana, afro-brasileira e 

indígena e/ou relações étnicos raciais; 

I. Ter participação em Grupos de Estudos na área;  

J. Ter participação em movimentos sociais e coletivos;  

K. Ter participação em ONGs etc.;  

 3.2 Caso o interessado não tenha nenhum desses requisitos, ele poderá demonstrar o 

interesse em estudar, pesquisar e colaborar com as ações do Núcleo no momento da 

inscrição, com carta de intenção “manifestação de interesse”. 

3.3 A comprovação dos requisitos deverá ser por meio de currículo ou carta de intenção.  

 

4. DA VAGAS 

4.1 Serão disponibilizadas (08) vagas, distribuídas duas por categoria (docente, 

discente, técnico administrativo, membro da comunidade externa). 

4.2. As vagas não preenchidas conforme descrito no item 4.1 e não havendo candidatos 

inscritos para o campus neste mesmo item, assim como o as vagas disponibilizadas 

conforme item 4.1, serão preenchidas de acordo com a ordem de classificação.  

 

5. DA INSCRIÇÃO  

5.1. Para efetivar a inscrição, o interessado deverá preencher formulário de inscrição, 

via internet, por meio do endereço: https://forms.gle/aZq4xvywkvAozGr89 no período 13 

de outubro de 2021 até às 23h59min do dia 30 de outubro de 2021. 

 

6. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS  

6.1. Preencher o formulário de inscrição no prazo estabelecido neste edital.  

6.2. Indicar, no formulário de inscrição, as atividades realizadas ou carta de intenção.  

 

7. DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS  

7.1. A análise da documentação e a homologação das inscrições serão feitas pelo 

NEABI.  

7.2. A seleção será composta da carta de intenção, onde deverá constar disponibilidade 

para reuniões bimensais, ter atuado em qualquer atividade e âmbito no tema afro, 

indígena, ações afirmativas e áreas afins, ser membro de alguma ONG ou coletivo sobre 

o tema. 

7.3. Os membros do colegiado terão direito a propor atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, propor e votar projetos, compor comissões e representar o NEABI em 

https://forms.gle/aZq4xvywkvAozGr89


 

 

atividades nacionais e internacionais, bem como receber recursos para deslocamento 

em atividades aprovadas pelo colegiado.  

8. Os membros do Núcleo estarão sujeitos às obrigações e compromissos previstos no 

regulamento interno do núcleo.  

 

9. DA EXCLUSÃO  

9.1. O membro do NEABI poderá, em qualquer tempo, solicitar o seu desligamento do 

núcleo conforme regulamento interno do núcleo.  

 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1. As atividades do NEABI não serão remuneradas. 

10.2. Os membros terão direito a certificado de participação  para comprovação 

documental  e portaria emitida pela reitoria.  

 

Merli Leal Silva  

Coordenadora Neabi São Borja  

 

Denise Lima  

Vice Coordenadora  Neabi São Borja  


