
 

SELEÇÃO PARA 

 BOLSA DE TREINAMENTO TÉCNICO - NÍVEL 2 

(FAPESP) 
  

 
A professora Lucilene Reginaldo está selecionando alunos do último ano dos cursos de História, Ciências 

Sociais ou Ciências da Documentação para participar do projeto “FONTES PARA HISTÓRIA DA ÁFRICA 

MERIDIONAL NO ACERVO DO ARQUIVO EDGARD LEUENROTH: UM REPERTÓRIO DOCUMENTAL”. O 

projeto visa à divulgação de fontes sobre a História da África Meridional depositadas no Arquivo Edgard 

Leuenroth (AEL). A produção de um instrumento de pesquisa, discorrendo sobre os conteúdos e as 

potencialidades de pesquisa a partir dessa documentação é o principal objetivo dessa bolsa. A divulgação 

dessas informações pretende colaborar com a consolidação dos estudos sobre África na UNICAMP, com 

particular atenção para os temas envolvendo a escravização, a escravidão e o trabalho forçado no continente. 

A bolsa TT-2 faz parte do Projeto Temático “Entre a escravidão e o fardo da liberdade: os trabalhadores e 

as formas de exploração do trabalho em perspectiva histórica”, financiado pela FAPESP. Tem vigência de 

11 meses, a partir de 01 de maio de 2017, com valor mensal de R$ 812,10.  A bolsa só será implantada se o 

estudante também for aprovado pela FAPESP 

 

1. Requisitos para inscrição 

 

 Apresentar uma carta descrevendo o interesse pelo tema e/ou relatando experiência de pesquisa na 

graduação. 

 Apresentar um histórico escolar da graduação completo e atualizado. Os alunos com reprovações no 

histórico escolar da graduação não poderão concorrer a este edital. 

 Apresentar um currículo vitae. 

 Ter disponibilidade para dedicar 30 horas semanais ao trabalho, em período diurno. 

  

2. Etapas e cronograma do processo de seleção 

 

  Inscrições: de 15 de fevereiro a 10 de março de 2017, no CECULT, com Flávia, mediante 

apresentação da documentação listada acima. A inscrição pode ser feita pessoalmente (Prédio dos 

professores, 1º andar), das 9:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 17:30hs; ou por e-mail: cecult@unicamp.br 

  Entrevistas: os inscritos serão entrevistados no dia 13 de março, segunda-feira, na sala de reuniões 

do Cecult, a partir das 14hs. O horário de cada entrevista deve ser agendado no momento da inscrição. 

  

3. Resultado final: 

  

 O resultado da seleção será divulgado no CECULT, no dia 15 de março, 17hs. A indicação do 

selecionado para a bolsa será encaminhada à FAPESP em seguida.  

 

 

CECULT – IFCH -UNICAMP 

(cecult@unicamp.br) 

  


