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Edital de seleção de bolsa IC/FAPESP para o grupo Hímaco 
 

O Grupo de Pesquisas Hímaco (História, Mapas e Computadores) torna pública a seleção             
de um bolsista FAPESP de Iniciação Científica para desenvolver o projeto “História da             
numeração dos imóveis da cidade de São Paulo e banco de dados respectivo (1870-1940)”. 
 
1. Do grupo: 

O Grupo Hímaco tem o objetivo de explorar as possibilidades de uso de             
geotecnologias em investigações históricas. Atualmente desenvolve o projeto “Pauliceia 2.0:          
mapeamento colaborativo da história de São Paulo (1870-1940)”, contando com          
financiamento da FAPESP e em parceria com o Arquivo do Estado, o INPE e a Emory                
University. O bolsista selecionado integrará uma equipe multidisciplinar, formada por          
professores, técnicos e estudantes das instituições envolvidas. 
 
2. Da especificação da bolsa: 

vigência: da implementação da bolsa a Janeiro de 2019. 
carga horária: 12 horas semanais, sem vínculo empregatício; 
valor: R$ 676,80/mês; 

 
3. Das atribuições dos bolsistas: 

ver Plano de Trabalho em anexo. 
 
4. Do local das atividade do projeto: 

Laboratório de Humanidades Digitais da EFLCH (sala 330 do prédio novo). 
 

5. Do cronograma de seleção: 
inscrições: de 19 a 30 de Abril de 2018; 
entrevistas: 2 e 3 de maio de 2018 (os candidatos pré-selecionados na inscrição             
serão convocados para a entrevista por e-mail); 
resultados: 4 de maio de 2018. 

 
6. Da documentação para inscrição: 

carta de motivação, histórico escolar e curriculum vitae; 
a documentação deve ser enviado para o e-mail grupohimaco@gmail.com (com          
cópia para ferla@unifesp.br e assunto “bolsas Hímaco”); indicar telefone para          
contato. 

 
Responsável: Prof. Luis Ferla (Depto. História/UNIFESP)  
São Paulo, 19 de Abril  de 2018. 
 
 
  

mailto:ferla@unifesp.br


Plano de Trabalho 

 

Titulo do Projeto:  

Histórico da numeração dos imóveis da cidade de São Paulo e banco de dados respectivo               
(1870-1940). 

 

Resumo: 

O projeto do Grupo Hímaco (História, Mapas e Computadores) tem o objetivo de criar uma               
plataforma na internet destinada ao mapeamento colaborativo da história de São Paulo, no             
período que vai de 1870 a 1940. O bolsista levantará a bibliografia atinente à história de São                 
Paulo no período e a documentação que permita reconstituir a evolução da numeração dos              
imóveis e de sua regulação. Além disso, será construído um banco de dados com imóveis que                
possuam sua localização identificada no tempo e no espaço, por meio de sua respectiva              
numeração. Esses imóveis serão alimentados à base cartográfica de São Paulo no período, de              
forma a permitir que outros pontos possam ser alimentados por meio da extrapolação do que               
já está informado, viabilizando, assim, o funcionamento da geocodificação na interface a ser             
disponibilizada no projeto.  

Atividades: 

- Levantamento bibliográfico: o recorte da bibliografia será dado pela história de São            
Paulo de 1870 a 1940, principalmente no que diz respeito à regulação da numeração              
dos imóveis; 

- Análise da bibliografia: leitura e fichamento da bibliografia levantada; 

- Levantamento de fontes: a base documental deve dizer respeito ao histórico da            
numeração dos imóveis, compreendendo leis, decretos, códigos e regulações, e o           
levantamento de pontos com numeração conhecida que possam ser localizados no           
tempo e no espaço, de forma a alimentar o banco de dados respectivo; 

- Análise das fontes: estudo e fichamento da base documental levantada; 

- Construção do banco de dados: os pontos coletados no levantamento de fontes devem             
compor um banco de dados, que por sua vez deverá subsidiar o processo de              
geocodificação na interface a ser desenvolvida pelo projeto;Grupo de estudos: o           
bolsista deverá participar das discussões sistemáticas do grupo de estudos do projeto,            
destinado à capacitação teórica e prática nas áreas atinentes à pesquisa, como história             
de São Paulo, relações entre geografia e história, humanidades digitais, uso do            
software, etc;  

- Relatório final: a metodologia utilizada e os resultados obtidos deverão ser           
sistematizados em relatório apropriado.  

 

  



Cronograma: 

 

Atividade  Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Levantamento bibliografia         

Análise da bibliografia         

Levantamento das fontes         

Análise das fontes         

Banco de dados         

Grupo de estudos         

Relatório final          

 

Produtos: 

- Histórico da numeração dos imóveis na cidade de São Paulo, de 1870 a 1940; 

- Banco de dados com imóveis localizados no tempo e no espaço; 

- Relatório final. 


