
 

 

 

PROCESSO SELETIVO PARA INTEGRAR- O NEGRAS/UFRB E O CURSINHO 

POPULAR LUIZA HELENA DE BAIRROS 

 

 

1) DAS INFORMAÇÕES GERAIS 

O Núcleo de Estudos e Pesquisa em Gênero, Raça e Saúde da UFRB, coordenado pela Prof.ª. 

Dra. Denize Ribeiro, faz saber que, durante o período de 16 de setembro a 21 de setembro de 

2019, receberá inscrições para selecionar doze (13) discentes dos diversos cursos de graduação 

da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e de outras Instituições de Ensino Superior para 

integrar o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gênero, Raça e Saúde/NEGRAS (05 vagas) e o 

Cursinho Popular Luiza Helena de Bairros (08 vagas). 

 

2) SOBRE O NEGRAS E O CURSINHO POPULAR LUIZA HELENA DE BAIRROS 

2.1 O Núcleo de Estudos e Pesquisa em Gênero, Raça e Saúde – NEGRAS, é um grupo 

fundado por docentes da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia com natureza 

interdisciplinar que se propõe a discutir o processo saúde-adoecimento-cuidado, nas perspectivas 

de gênero e de raça. O grupo vem desenvolvendo suas ações desde 2011, quando da sua 

fundação, através de desenvolvimento de pesquisas, atividades extensionistas, sessões 

científicas, organização e participação em eventos nacionais e internacionais, entre outras 

intervenções que possibilitem reflexões sobre a situação de saúde dos indivíduos e coletividades, 

considerando as dimensões raciais e de gênero. 

O Cursinho Popular Luiza Helena de Bairros, coordenado pelo Prof. Me. Victor Aurélio 

Santana Nascimento, nasce do entendimento de que a Universidade Federal do Recôncavo da 

Bahia (UFRB) tem um compromisso histórico com a inclusão da população do Recôncavo 

baiano no ensino superior e que, por isso, deve construir ferramentas que potencializem o 

ingresso desse público nos seus diferentes espaços formativos. Assim, o Cursinho Popular 

ofertará aulas com conteúdos de pré-vestibular, voltados para um público carente e/ou 



afrodescendente que habita nos bairros periféricos do município de Santo Antônio de Jesus. 

 

3) DAS VAGAS 

3.1 Serão disponibilizadas um total de 13 vagas: 05 para o NEGRAS e 08 para o Cursinho Popular 

Luiza Helena de Bairros. 

3.2 As 08 vagas reservadas para o Cursinho Popular estão previstas para interessados em dar aulas 

de: Matemática (01 vaga), Biologia (01 vaga), Química (01 vaga), Português/Redação (01 vaga), 

Atualidades (01 vaga), História (01 vaga), Geografia (01 vaga) e Física (01 vaga). 

 

4) DAS INSCRIÇÕES 

4.1 As inscrições serão realizadas de 16 a 21 de setembro de 2019. 

4.2 As inscrições deverão ser feitas, exclusivamente, via digital. Os interessados deverão enviar 

suas respectivas cartas de inteção e currículo Lattes para o e-mail: negras.ufrb.ccs@gmail.com. 

4.3 Poderão candidatar-se às vagas alunos e alunas regularmente matriculados no semestre em 

curso, respeitando- se os seguintes critérios: 

 Ter disponibilidade para participar do NEGRAS que ocorrem quinzenalmente, às terças-

feiras, das 17h às 19h no Centro de Ciências da Saúde (CCS) da UFRB; 

 Ter disponibilidade para dar aulas nas terças-feiras (das 19h às 21h), quintas-feiras (das 19h 

às 21h), ou nos sábados (das 08h às 12h ou das 14h às 18h. 

 

5) DA SELEÇÃO 

5.1 A seleção ocorrerá pela equipe atual de docentes do NEGRAS, avaliando a carta de intenção, 

o Curriculo Lattes e a disponibilidade para atuação nas atividades do grupo. 

11/09  Lançamento do Edital 

12/09 até 16/09  Período de Inscrições online 

17/09 até 18/09 Seleção (Análise das cartas, currículos e 

realização das entrevistas) 

19/09 Divulgação do resultado 

 

 

 



6) DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

6.1 A divulgação do resultado final será no dia 19 de setembro de 2019, até as 23:59 horas, por 

via eletrônica (e-mail dos selecionados) e, no dia 20 de setemro, através de uma lista impressa e 

fichada nos murais do Centro de Ciências da Saúde. 

 

7) DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1 Caso ocorra desistência voluntária ou desligamento de algum selecionado haverá a 

substituição deste por suplente conforme ordem de aprovação 

7.2 A ausência, sem justificativa prévia, em mais de dois encontros consecutivos implicará no 

desligamento do discente do Cursinho Popular. 

 

Santo Antônio de Jesus, 11 de setembro de 2019  

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Profª Drª. Denize Ribeiro - Coordenadora do NEGRAS 

 

 

Prof. Me. Victor Aurélio Santana Nascimento 

Coordenador do Cursinho Popular Luiza Helena de Bairros 
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