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Oportunidade de 2 duas bolsas de Iniciação Científica no 

Centro de Estudos da Metrópole (CEM-Cepid/FAPESP) com bolsa da FAPESP 
 

  
Pesquisadora responsável: Eugenia Brage  
Lattes: http://lattes.cnpq.br/0612117076163603 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0297-105X 
eugebrage@gmail.com 
  
Supervisora: Renata Mirándola Bichir 
Profa. no Curso de Gestão de Políticas Públicas 
Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) 

 
  
Projeto: “Os efeitos da pandemia COVID-19 na vida de imigrantes e refugiadxs no 
Brasil”. 

  
O projeto estará vinculado à pesquisa de pós-doutorado de Eugenia Brage, intitulada: 
“Itinerários terapêuticos de mulheres bolivianas na região central de São Paulo: 
condições de vida, trabalho e acesso à saúde" 
[https://bv.fapesp.br/pt/pesquisador/706196/eugenia-brage/].  
A pesquisa etnográfica analisa o acesso aos serviços de saúde e as estratégias cotidianas para 
manter e reproduzir a vida, desde perspectivas críticas feministas. 
  
As pessoas interessadas deverão enviar um rascunho da proposta de pesquisa que contemple 
os efeitos da pandemia COVID-19 na vida de imigrantes e refugiados/as no Brasil, podendo 
propor um projeto que envolva outros coletivos de imigrantes ou refugiadxs e que analise, 
tanto o acesso a diversos serviços públicos, quanto às estratégias cotidianas de sobrevivência, 
participação em movimentos sociais, cuidados comunitários, entre outros temas. São muito 
bem-vindos projetos que considerem as interseções de gênero, sexualidade, raça, etnia, entre 
outros marcadores sociais.  
  
Atividades: 
  
• Tarefas de pesquisa: revisão bibliográfica, desenvolvimento da pesquisa, transcrição de 

entrevistas, análise de dados. 
• Tarefas acadêmicas:  
 
 

• Apresentação de avanços da pesquisa em congresso ou reunião científica. 
• Publicação de um artigo em revista académica em conjunto com a pesquisadora 

responsável. 
• Elaboração de relatório parcial e final para a FAPESP.   
• Reuniões quinzenais com a pesquisadora responsável. 
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• Participação em seminários e atividades acadêmicas junto a pesquisadora 

responsável 
• As atividades serão remotas com expectativas de que sejam presenciais a partir de 

fevereiro/março de 2022  
  
Lugar de trabalho: 
 
Centro de Estudos da Metrópole, FFLCH, USP 
Av. Prof. Luciano Gualberto, 315 - Sala 116 B - Butantã, São Paulo  
 
Jornada semanal: 
  
12h semanais. 
  
Remuneração 
  
R$ 695,70 
  
Documentos para seleção: 
  

• Histórico escolar  
• Carta de motivação (até 1 lauda)  
• Rascunho de proposta de pesquisa (máximo 2 laudas) 

  
Número de vagas disponíveis:  
  
 Dois (2) 
  
Requisitos: 
  

• Estar cursando a graduação, em Instituição de ensino superior pública ou privada no 
estado de São Paulo, e ter concluído número suficiente de disciplinas relevantes para o 
projeto  

• Ter bom desempenho acadêmico, evidenciado pelo histórico escolar (notas acima de 7 
em todas as disciplinas e sem reprovações)  

• Não receber bolsa de outra entidade, salário ou remuneração derivado do exercício de 
atividades de qualquer natureza (exceto condições estabelecidas pela resolução 
FAPESP PR N. 13/2009, 15 de julho de 2009), uma vez que tenha sua bolsa 
concedida pela FAPESP. 

  
Processo seletivo:  
  

• A seleção acontecerá em duas etapas. A primeira consistirá na avaliação do histórico 
escolar, da carta de motivação e da viabilidade da proposta de pesquisa. A segunda 
etapa consistirá numa entrevista. 
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• Segundo a política de ações afirmativas, pessoas imigrantes e/ou refugiadas, pessoas 

negras, indígenas e LGBTTQIA+ terão prioridade no processo seletivo. 
• Por favor antes de submeter a proposta ler com atenção as informações no site da 

FAPESP: https://fapesp.br/bolsas/ic 
• Os documentos devem ser enviados para eugebrage@gmail.com até o dia 30 de 

novembro com assunto: “Iniciação Científica CEM”. 


