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Fundação Universidade Federal do ABC
Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas

EDITAL PROAP Nº 30/2021 – AUXÍLIO AÇÃO AFIRMATIVA
ANEXO II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS E QUANTITATIVO DE VAGAS

PROJETO

1

TÍTULO

Podcast “Assistência estudantil e política afirmativa”

RESUMO

O projeto trata da criação do Podcast Assistência Estudantil e
Política Afirmativa e tem como principal objetivo a produção
de conteúdos sobre temas e conceitos que orientam as
políticas afirmativas e a assistência estudantil nas Instituições
Federais de Ensino Superior - IFES.

AUXÍLIOS E PRÉREQUISITOS

Total de auxílios para estudantes: 22
Perfil exigido: conhecimento em mídias sociais
Período da ação: 9 meses.

PROJETO

2

TÍTULO

Curso de Formação de multiplicadores(as) das políticas
afirmativas

RESUMO

O projeto visa capacitar estudantes para atuarem como
multiplicadores(as) no âmbito das políticas afirmativas. O
curso apresentará um conjunto de temas envolvendo a
história das políticas afirmativas no Brasil e no mundo, a
legislação nacional e internacional, o seu público-alvo, os
desafios para sua implementação etc.
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AUXÍLIOS E PRÉREQUISITOS

Total de auxílios para estudantes selecionados(as) para o
curso: 19
Perfil exigido: afinidade com a temática das políticas
afirmativas e disponibilidade para atuar na multiplicação do
conteúdo do curso junto à comunidade.
Período da ação: 6 meses

PROJETO

3

TÍTULO

Diversidade sexual na UFABC

RESUMO

O projeto tem por objetivo promover o conhecimento sobre o
universo LGBTQIAP+ e facilitar o entendimento à
comunidade sobre todos os termos e conceitos mais
relevantes para o respeito e a construção da pluralidade no
ambiente universitário, seguro para todos, todas e todes. Será
realizada uma formação inicial sobre o tema, seguida do
planejamento de ações organizadas pelas pessoas
participantes do projeto voltadas para a comunidade
universitária. A formação de pessoas multiplicadoras é uma
das ações para mobilizar a comunidade estudantil no
enfrentamento às violências, discriminações e preconceitos
contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis, pessoas trans e
intersexo.

AUXÍLIOS E PRÉREQUISITOS

Total de auxílios para estudantes selecionados(as) para o
projeto: 21
Perfil exigido: prioritariamente estudantes pertencentes à
comunidade LGBTQIAP+.
Período da ação: 5 meses
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PROJETO

4

TÍTULO

Luta dos grupos de mulheres e LGBTQIA+ na UFABC

RESUMO

O projeto de pesquisa consiste em um levantamento de dados
e produção de registros sobre o processo de articulação e luta
dos grupos de mulheres e LGBTQIA+ na UFABC, até
chegar no cenário atual, mapeando ações que ocorrem no
âmbito das problemáticas de gênero dentro da instituição.

AUXÍLIOS E PRÉREQUISITOS

Total de auxílios para estudantes selecionados(as) para
atuar no grupo da pesquisa: 10
Perfil exigido: Disponibilidade para atuar na pesquisa.
Experiência prévia de atuação e/ou estudo com gênero,
sexualidade e interseccionalidade são desejáveis.
Período da ação: 9 meses

PROJETO

5

TÍTULO

Eventos de letramento e divulgação em gênero e
sexualidades

RESUMO

Esta ação tem como objetivo articular atividades dos
diferentes coletivos estudantis e o Núcleo de Gênero
Esperança Garcia, visando formar a comunidade nas
questões de gênero, difundir conceitos já estabelecidos pelas
pesquisadoras da área e promover atividades que celebrem
produções culturais não hegemônicas. Inclui-se na ação a
organização de eventos em datas importantes para os
movimentos feministas e de mulheres, como o 8 de março, o
mês do orgulho LGBTQIAP+, além de palestras, mesas
redondas, rodas de conversa e ações culturais para a
discussão do tema.
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AUXÍLIOS E PRÉREQUISITOS

Total de auxílios para estudantes selecionados(as) para
atuar no grupo responsável pela ação: 8
Perfil exigido: Disponibilidade para atuar na organização e
realização do evento. Experiência prévia de atuação e/ou
estudo com gênero, sexualidade e interseccionalidade são
desejáveis.
Período da ação: 9 meses

PROJETO

6

TÍTULO

Impactos da pandemia da COVID 19 no cotidiano de
estudantes atendidos(aos) pela assistência estudantil da
PROAP

DESCRIÇÃO

O projeto de pesquisa Impactos da pandemia da COVID 19
no cotidiano de estudantes atendidos(as) pela assistência
estudantil da PROAP tem o objetivo de avaliar os impactos
provocados pela pandemia no cotidiano dos(as) estudantes da
UFABC. Para isso, além da análise dos dados cadastrais da
própria universidade, será realizado um survey com amostra
a ser definida. De forma complementar, serão realizadas
entrevistas e organizados grupos focais para aprofundar
algumas das informações obtidas nas fases anteriores da
pesquisa.

AUXÍLIOS E PRÉREQUISITOS

Total de auxílios para estudantes selecionados(as) para
atuação no grupo da pesquisa: 10
Perfil exigido: Conhecimentos e experiência em pesquisas
com metodologia qualitativa e/ou quantitativa
(conhecimentos de Excel, SPSS e/ou R)
Período da ação: 5 meses
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PROJETO

7

TÍTULO

Cotistas egressos da UFABC

RESUMO

Esta ação tem por objetivo identificar a alocação profissional
de pessoas egressas do sistema de cotas da UFABC. O êxito
da ação afirmativa, resultado da Lei nº 12.711/2012, é
incontestável. Contudo, essa ação de promoção da igualdade
não se encerra em si mesma. Considerando que o seu
objetivo final é a promoção da equidade racial no país, é
insuficiente garantir apenas o ingresso no ensino superior.
Seus efeitos precisam se fazer sentir no longo prazo,
promovendo a inclusão/ascensão social daqueles jovens e
suas famílias do ponto de vista econômico e social, e esta se
concretizará com a sua alocação no mercado de trabalho,
com ocupações e salários condizentes com sua escolaridade.
Pesquisas de institutos como o DIEESE, o IBGE e o Ethos
são unânimes em afirmar que o mercado de trabalho no
Brasil é discriminatório do ponto de vista racial e de gênero.
Assim, há de se mensurar em que medida essa discriminação
afetou (se afetou) pessoas egressas da política de cotas da
UFABC. Para a realização da ação, fazer-se-á uso de
abordagens metodológicas qualitativa e quantitativa, com
pesquisa em bancos de dados de órgãos governamentais e da
UFABC, aplicação de questionários e realização de
entrevistas e grupos focais.

AUXÍLIOS E PRÉREQUISITOS

Total de auxílios para estudantes: 10
Perfil exigido: conhecimento em políticas afirmativas e
experiência em pesquisas com metodologia qualitativa e/ou
quantitativa (conhecimentos de Excel, SPSS e/ou R)
Período da ação: 6 meses
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