
CHAMAMENTO PARA SUBMISSÃO DE PROJETOS DE PESQUISA E  

EXTENSÃO DO INSTITUTO DAS CIDADES E PEDIDO DE BOLSAS  

PARA ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO - 2023 

 

 

A DIREÇÃO ACADÊMICA DO INSTITUTO DAS CIDADES, POR MEIO DO GRUPO DE 

TRABALHO DO PROGRAMA ESTUDOS URBANOS INTERDISCIPLINARIDADE, no uso de 

suas atribuições, resolve divulgar um chamamento interno para submissão de projetos de pesquisa e 

extensão para o Programa “Estudos Urbanos e Interdisciplinaridade”  

 

 

1. Do Programa “Estudos Urbanos e Interdisciplinaridade” 

1.1 Resumo 

O presente programa tem como objetivo estimular, oferecer suporte e acompanhar atividades de pesquisa 

e extensão realizadas no âmbito do Instituto das Cidades da Universidade Federal de São Paulo, em torno 

do eixo temático “Estudos Urbanos e Interdisciplinaridade”. Assim, agrega os diferentes projetos 

desenvolvidos pelos docentes, pelos discentes e pelos pesquisadores associados aos grupos de pesquisa, 

extensão e ensino da unidade.  

O espectro temático do programa é amplo, recobrindo uma variedade de tópicos tais como: a urbanização 

enquanto processo constituinte de relações sociais e do capital; o planejamento urbano enquanto ação do 

Estado; as práticas contra hegemônicas de planejamento; as políticas setoriais para o espaço urbano; as 

desigualdades socioespaciais em sua relação com os marcadores de classe, raça e gênero; a produção 

intelectual e cultural oriunda das periferias urbanas; a educação formal na cidade; as práticas pedagógicas 

e ações educativas associadas aos processos de urbanização; os conflitos urbanos, movimentos sociais e 

diferentes sujeitos políticos; os processos de organização popular e lutas de resistência; a memória social, 

a história urbana e a memória urbana; o patrimônio cultural e a arte urbana; as condições de mobilidade 

urbana; as situações de risco decorrentes de processos morfodinâmicos; a educação ambiental no espaço 

urbano. 

 

1.2 Fundamentação teórica 

Os projetos desenvolvidos no âmbito do programa “Estudos Urbanos e Interdisciplinaridade” são 

caracterizados por forte pluralismo teórico.  

 

1.3 Objetivos 

a) Ampliar a atuação dos grupos de pesquisa, extensão e ensino existentes no Instituto das Cidades e 

estimular a formação de novos grupos e coletivos de pesquisa voltados ao estudo dos problemas 

urbanos e à elaboração de propostas de intervenção em diferentes contextos metropolitanos;    

b) Fortalecer a relação dos docentes e grupos de pesquisa, extensão e ensino do Instituto das Cidades 

com a comunidade discente dos diferentes campi da Unifesp; 



c) Contribuir para a inserção dos diferentes grupos de pesquisa, extensão e ensino do Instituto das 

Cidades em redes de intercâmbio intelectual e profissional local, nacional e intelectual, 

contribuindo para a troca qualificada de experiências. 

d) Apoiar os estudos sobre o urbano e suas complexidades a partir de métodos de pesquisa e teorias 

interdisciplinares, fortalecendo a relação universidade-sociedade. 

e) Capacitar os discentes da Unifesp nas questões acadêmicas, voltadas à pesquisa e extensão na área 

dos estudos urbanos. 

 

1.4 Justificativa 

O Projeto Político-Pedagógico do Instituto das Cidades observa que cabe a este Instituto “favorecer 

contextos e práticas de ensino e aprendizagem, além da pesquisa e extensão, baseados em conhecimento 

convergente no tema, para enfrentar situações desafiadoras e resolver problemas complexos e 

multidimensionais, de modo a conceber, transformar, preservar e construir cidades melhores, mais justas e 

sustentáveis, em que novos modelos de desenvolvimento, modos de vida, bem-estar coletivo e uma ecologia 

integral sejam colocados em questão” (PPP, p. 1, 2015). 

O programa tem por objetivo estimular, oferecer suporte e acompanhar atividades de pesquisa e extensão 

realizadas no âmbito do Instituto das Cidades da Universidade Federal de São Paulo, em torno do eixo 

temático “Estudos Urbanos e Interdisciplinaridade”. A realização desses estudos, bem como a socialização 

de seus resultados, representará um incremento positivo na produção científica da Universidade Federal de 

São Paulo, contribuindo para sua afirmação como um espaço de referência na reflexão sobre estudos 

urbanos na contemporaneidade, e, da mesma maneira, oferecerá embasamento para outras investigações, 

intervenções e políticas públicas envolvendo a urbanização e seus efeitos. O apoio financeiro oferecido aos 

estudantes, por meio de bolsas de pesquisa e extensão, ainda apoiará a manutenção dos mesmos na 

universidade. 

A proposta do Programa “Estudos Urbanos e Interdisciplinaridade” reafirma o compromisso social da 

universidade com a formação de profissionais qualificados com uma visão convergente dos conhecimentos, 

crítica e propositiva em relação aos problemas urbanos. 

 

1.5 Metodologia 

Em coerência com a pluralidade teórica característica do presente programa, seus diferentes projetos 

empregarão uma variedade de recursos metodológicos e técnicos, priorizando abordagens interdisciplinares 

e soluções procedimentais orientadas à construção de conhecimento público e socialmente referenciado.  

Entende-se que os projetos mobilizarão o vasto escopo de métodos empregados nos estudos urbanos: 

pesquisa documental; depoimentos e entrevistas; observação; pesquisa participante; cartográficos (Sistema 

de Informação Geográfica); estatística; análise do meio físico. Privilegiam-se – sem prejuízo a outros 

encaminhamentos – projetos de pesquisa capazes de combinar diferentes abordagens para a coleta, 

interpretação e difusão de dados. Todas as atividades deverão respeitar a legislação nacional pertinente a 

ética em pesquisa bem como a regulamentação interna da universidade e da unidade. 

Prevê-se ainda o acompanhamento periódico das atividades do programa, por meio de reuniões trimestrais 

dos coordenadores das pesquisas e pela geração de indicadores quantitativos e qualitativos (pesquisas 



realizadas; professores, estudantes e pesquisadores associados participantes; público atingido; produção 

intelectual, técnica e artística resultante; etc.). 

 

1.6 Resultados esperados 

a) Realização de eventos periódicos de pesquisa e extensão, em variados formatos (ciclos de estudo, 

palestras, debates, painéis, jornadas, etc.), voltados tanto para a comunidade acadêmica quanto para 

a comunidade mais ampla;  

b) Submissão de ao menos um artigo acadêmico a periódico indexado, por projeto integrante do 

programa, no curso dos 18 meses a contar do início de vigência;  

c) Submissão de ao menos duas notas de pesquisa ao site do Campus Zona Leste e à assessoria de 

comunicação da Unifesp, por projeto integrante do programa, sendo uma durante e outra após a 

conclusão do referido projeto; 

d) Participação dos bolsistas e/ou orientadores, com apresentação de trabalho, no Congresso 

Acadêmico Unifesp 2023 ou 2024. 

 

2. Dos recursos 

O Programa “Estudos Urbanos e Interdisciplinaridade” conta com recurso financeiro de custeio oriundo de 

emenda parlamentar (Autorização de empenho - REI 1400708 – processo SEI 23089.014805/2022-27), 

totalizando um valor de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais) , destinados ao pagamento de 

bolsas de estudos. 

 

3. Das bolsas 

3.1 O valor global do recurso disponível para o Programa será destinado exclusivamente para o 

pagamento de bolsas de extensão e bolsas de pesquisa aos alunos de graduação que estejam 

regularmente matriculados em qualquer curso da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). 

3.2 Serão oferecidas 15 (quinze) bolsas de extensão e 15 (quinze) bolsas de pesquisa, com valor 

unitário de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais para um período de 8 (oito) meses. 

3.3 As bolsas não se renovam e fica vedado qualquer pedido de prorrogação. 

3.4 Fica vedado o pagamento de bolsa para qualquer docente/pesquisador de IES, Institutos e 

Centros de Pesquisa Federal, Estadual ou Municipal. 

3.5 Fica vedado o pagamento de bolsa para aluno que possua vínculo empregatício ou que recebe 

outro tipo de auxílio, na categoria de bolsa, em qualquer nível de formação (excluindo aqueles que 

recebem qualquer tipo de auxílio ou subsídio de permanência estudantil). 

3.6 Apenas os docentes do Instituto das Cidades poderão ser orientadores de alunos bolsistas do 

Programa, respeitando o número máximo global de dois bolsistas por docente, independente da 

participação do docente em um ou mais projetos submetidos. 

3.7 No caso de bolsas remanescentes, estas serão ofertadas para os projetos institucionais do 

Instituto das Cidades, como: Observatório Institucional, Centro de Memória Urbana (CMUrb) da 

Zona Leste, Comunicação da extensão. Fica o Grupo de Trabalho  de Bolsas de Pesquisa e Extensão 

responsável pelo acolhimento e julgamento das demandas.  

 



4. Do projeto de pesquisa e extensão 

4.1 Apresentação da candidatura 

Para o pedido de bolsas deverá ser encaminhado um projeto de pesquisa/extensão com aderência ao tema, 

aos objetivos e às metas do Programa tendo como responsável um docente do Instituto das Cidades 

(Campus Zona Leste). 

 

4.2 Formatação do projeto 

Os projetos devem atender ao seguinte modelo: 

● Titulo: até 150 caracteres 

● Resumo: até 1.900 caracteres 

● Fundamentação teórica: até 1.900 caracteres 

● Objetivos: até 1.900 caracteres 

● Justificativa: até 1.900 caracteres 

● Metodologia: até 1.900 caracteres 

● Resultado esperado: 1.900 caracteres 

● Perfil dos bolsistas que deverá ser contemplado no edital de seleção dos bolsistas 

 

5. Da inscrição 

Cada projeto deverá ser inscrito pelo coordenador responsável, por meio do link abaixo: 

https://docs.google.com/forms/d/1zIMNbrSvLLSLg5ADLwY2yUhxigbrW706hOAM2SlJ4oU/ 

O Grupo de Trabalho de Bolsas de Pesquisa e Extensão avaliará a conformidade dos projetos ao 

presente edital, considerando os projetos “habilitados” ou “não habilitados” após a análise técnica. 

Os projetos que não atenderem aos requisitos do item 4 serão considerados inabilitados. Os projetos 

considerados habilitados serão incluídos no edital de seleção de bolsistas subsequente. 

 

6. Do calendário 

● 05 de março a 20 de março de 2023: submissão de projetos pelos docentes interessados 

● 20 de março a 31 de março de 2023: período de análise técnica e habilitação do projeto, 

pelo Grupo de Trabalho de Bolsas de Pesquisa e Extensão  

● 1º de abril a 30 de abril de 2023: período de divulgação do edital, contemplando as vagas 

dos projetos habilitados no calendário, e inscrição dos candidatos a bolsistas 

● 1º de maio a 10 de maio de 2023: período de seleção dos bolsistas 

● 11 de maio de 2023: divulgação do resultado preliminar na página do Campus Zona Leste 

(https://www.unifesp.br/campus/zonaleste/) 

● 12 a 13 de maio de 2023: período para impetração de recursos 

● 15 de maio de 2023: divulgação do resultado final 

● 20 de maio de 2023: início da vigência das primeiras bolsas. 

https://docs.google.com/forms/d/1zIMNbrSvLLSLg5ADLwY2yUhxigbrW706hOAM2SlJ4oU/
https://www.unifesp.br/campus/zonaleste/

