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Edital 001/2021  

Seleção de pesquisadores para integrar o Áfricas: Grupo de Pesquisa 

Interinstitucional (UERJ-UFRJ) no ano de 2021. 

 

Por meio deste edital, o Áfricas: Grupo de Pesquisa Interinstitucional (UERJ-UFRJ), 

torna público e abre processo seletivo para preenchimento de seis (6) vagas para 

pesquisadores interessados em fazer parte de uma das três linhas de pesquisa do 

grupo, desenvolvendo projetos e atividades acadêmicas no ano de 2021. 

 

 

1. ÁFRICAS (UERJ/UFRJ) – Quem somos? 

 

O Áfricas é um grupo de pesquisa fundado em 2015, com registro no CNPq, 

cuja ação é voluntária, sem vínculo empregatício, sem bolsa de pesquisa e/ou 

qualquer outro fomento oficial de contrapartida financeira. O grupo de pesquisa 

Áfricas nasceu como resultado de uma série de experiências anteriores de seus 

coordenadores, em projetos de ensino, pesquisa e extensão voltados paras as 

diferentes Áfricas e diásporas em universidades como: Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ), Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) e 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Um dos objetivos do grupo é 

produzir e incentivar a pesquisa acerca de múltiplas temáticas relativas à História do 

continente africano, preparando estudantes para que sejam inseridos no meio 

acadêmico a nível de mestrado e doutorado, possibilitando, assim, uma formação de 

excelência.  As principais questões desenvolvidas pelas atividades de pesquisa e 

extensão no Áfricas perpassam a interdisciplinaridade acadêmica, considerando as 

relações entre história, literatura, antropologia e demais campos dos saberes por 

meio de encontros científicos, mesas, seminários, produção textual, análises 



 

 

acadêmicas e outras atividades inerentes. É um grupo composto de três linhas de 

pesquisa, dois coordenadores-gerais, dez pesquisadores-orientadores e vinte e 

quatro membros efetivos – incluídos os seis que serão selecionados através deste 

edital.  

 

2. PÚBLICO-ALVO 

 

2.1. Graduandas e Graduandos, ou recém formados em História ou áreas afins 

da UERJ, de qualquer outra universidade do Rio de Janeiro, ou estado da 

federação. 

 

2.2. Pesquisadores e pesquisadoras interessadas em estudos africanos de 

qualquer universidade do Rio de Janeiro ou estado da federação, e ainda do 

exterior. 

 

2.3. São consideradas áreas afins: Antropologia, Arqueologia, Artes, Educação, 

Letras, Filosofia, Ciências Sociais, Direito, Geografia e Relações Internacionais. 

 

3. PERFIL PREFERENCIAL 

 

✓ Disponibilidade de horário de 8 horas semanais para estudos e/ou 

pesquisas individuais e encontros presenciais ou on line previamente agendados 

durante o turno da tarde. Pode haver alterações quanto aos turnos dos encontros. 

✓ Pesquisadores negras e negros; 

✓ Pesquisadores africanas e africanos; 

✓ Professores de Educação Básica; 

✓ Pesquisadores com articulação nos movimentos sociais e/ou espaços 

culturais e religiosos de matriz africana; 

✓ Interessados em geral. 

 

4. LINHAS DE PESQUISA E VAGAS 

4.1. Áfricas: História, Pensamento Social e Literaturas 

Esta linha de pesquisa tem como objetivo formar pesquisadores que se 

interessam pela articulação entre a história do continente africano com dimensões 



 

 

do pensamento social e literaturas. Temas como intelectuais africanos(as), gênero e 

feminismos, história do trabalho e literaturas africanas são pesquisados nesta linha.  

 

Orientadores (as): Prof. Dr. Matheus Serva Pereira; Prof. Dr. Cristian 

Fischgold; Prof. Dr. Mohammed Nadir e Prof. Dr. Silas Fiorotti. 

Número de Vagas: 2 vagas. 

 

4.2. Angola: sociedade, política e cultura 

Esta linha de pesquisa concentra-se em analisar aspectos da sociedade 

angolana no século XIX-XX e suas inter-relações com a política e cultura. 

Geograficamente possui os estudos sobre Luanda e Sudoeste-Sul de Angola, 

pesquisando elementos ligados a história da educação, da música, do carnaval, do 

trabalho e as diferentes formas de resistências. 

 

Orientadores (as): Prof. Dr. Silvio de Almeida Carvalho Filho; Prof. Dr. 

Washington Santos Nascimento e Prof. Dra. Carolina Bezerra. 

Número de Vagas: 2 vagas. 

 

4.3. Áfricas-Brasil: Identidades e Ensino 

Nesta linha são bem vindas pesquisas que problematizem as relações entre 

África e Brasil no campo de estudos relativo ao Ensino de História da África e Afro-

Brasileira em todos os níveis, especialmente na Educação Básica. A aplicação da lei 

10.639 de 2003 nos currículos escolares dos diferentes estados da federação, as 

práticas que envolvem uma educação antirracista, bem como análises sobre 

materiais pedagógicos e tecnologias para o Ensino de História da África são, 

igualmente, objetos de pesquisa desta linha. 

 

Orientadoras: Profa. Dra. Elielma Machado; Profa. Dra. Marilda Santos Flores 

e Profa. Dra. Priscila Maria Weber 

Número de Vagas: 2 vagas. 

 

4.4. A Coordenação do Áfricas reserva o direito de ampliar ou ainda não 

preencher o total de vagas oferecidas. 

 



 

 

5. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELAS NOVAS 

PESQUISADORAS E PESQUISADORES 

Os estudantes participarão de orientações e atividades internas que serão 

organizadas pelos seus respectivos pesquisadores-orientadores de cada linha de 

pesquisa. As atividades realizadas serão: 

5.1 Construção de um Projeto de Pesquisa de mestrado ou doutorado (5 a 8 

páginas para mestrado e 10 a 12 páginas para doutorado); 

5.2 Curadoria de acervos arquivisticos digitais; 

5.3 Participação em um seminário interno, apresentando um trabalho final com 

os resultados da pesquisa elaborada. 

 

6. DOS OBJETIVOS DO ÁFRICAS/ UERJ – UFRJ 

 

✓ Formar pesquisadores em estudos africanos a partir de suas áreas de 

investigações; 

✓ Observar os acontecimentos africanos pelo viés de episteme 

intravertido, ou seja, pelo olhar dos próprios africanos e dos africanistas; 

✓ Difundir e fortalecer os estudos africanos na academia brasileira; 

✓ Constituir um espaço de referência em estudos africanos no Rio de 

Janeiro e no Brasil. 

 

7. PROCESSO SELETIVO 

Todos os candidatos (as) serão submetidos ao Processo Seletivo, que consiste 

em: 

7.1 Envio de Carta de Intenção no qual destaque sua trajetória pessoal e 

acadêmica (no máximo duas páginas). 

7.2 Proposta de um Projeto de Pesquisa para ser desenvolvido em uma das 

linhas apresentadas (5 a 8 páginas). 

7.3 Entrevista 

 

 

 

 

 



 

 

8. INSCRIÇÕES E RESULTADOS 

Para realizar inscrição o candidato deve enviar Carta de Intenção (item 7.1),  

bem como projeto de pesquisa (item 7.2) para o e-mail grupoafricas@gmail.com 

entre os dias 29 de março e 10 de abril. A etapa que consiste na entrevista bem 

como resultados serão divulgados nos site do Grupo Áfricas 

https:grupoafricas.wixsite.com/site e enviada por e-mail aos participantes. 

 

8.1 É de responsabilidade do candidato acompanhar o site e observar as 

datas e horários das etapas de seleção. 

 

9. CRONOGRAMA: 

 

Divulgação do edital e inscrições  29 de março e 10 de abril de 2021 

Entrevistas 26 a 30 de abril de 2021 

Divulgação dos resultados 03 de maio de 2021 

 

 

10. Os casos omissos a este edital serão deliberados pelo Grupo Áfricas, e a 

inscrição no processo seletivo implica ciência desse fato. 

 

11. CONTATOS 

Para outras informações e sugestões entre em contato com o grupo pelo 

seguinte e-mail: grupoafricas@gmail.com 

 

12. Comissão Organizadora do Edital: 

Elielma Machado - UERJ 

Landirléya dos Reis Silva - UERJ 

Oliveira Adão Miguel Anestesia - UESB 

Priscila Maria Weber - USP 
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