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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

RETIFICAÇÃO Nº 145/2021 - PROAP (11.01.13)
Nº do Protocolo: 23006.025743/2021-71
Santo André-SP, 20 de dezembro de 2021.
No ANEXO II do EDITAL Nº 30, de 10 de Dezembro de 2021, que trata da descrição dos
programas e quantitativo de vagas referente à oferta da modalidade de Auxílio Ação Afirmativa,

Onde se lê:
(...)
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
PRÉ-REQUISITOS

Total de auxílios para estudantes: 6
Perfil exigido: conhecimento em mídias sociais
Período da ação: 7 meses.

(...)

PROJETO
6
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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
PRÉ-REQUISITOS

Total de auxílios para estudantes selecionados(as) para
atuação no grupo da pesquisa: 15
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

(...)

Leia-se corretamente:
(...)
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.
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AUXÍLIOS E
PRÉ-REQUISITOS

Total de auxílios para estudantes: 5
Perfil exigido: conhecimento em mídias sociais
Período da ação: 7 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
PRÉ-REQUISITOS

Total de auxílios para estudantes selecionados(as) para
atuação no grupo da pesquisa: 16
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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(Assinado digitalmente em 20/12/2021 11:11)
ACACIO SIDINEI ALMEIDA SANTOS
PRO-REITOR(A) - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE (Titular)
PROAP (11.01.13)
Matrícula: 1186612

Para verificar a autenticidade deste documento entre em http://sig.ufabc.edu.br/public/documentos/index.jsp informando
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