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INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA  

URBANIZAÇÃO CRÍTICA: ACUMULAÇÃO, CONFLITO E LUTA POLÍTICA  

 

 

O Grupo de Pesquisa Transborda - Estudos da Urbanização Crítica do INSTITUTO DAS 

CIDADES, CAMPUS ZONA LESTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, torna 

pública a abertura de seleção de estudante de graduação da Unifesp e outras instituições de ensino 

superior para realizar Programa de Iniciação Científica Voluntária no Instituto das Cidades. 

O Programa de Iniciação Científica Voluntária é voltado para o aluno de graduação, ampliando a 

oportunidade de participação ativa deste em projetos de pesquisa com orientação individual, 

continuada e de qualidade, objetivando o aprimoramento da formação científica discente. 

O grupo de pesquisa Transborda - Estudos da Urbanização Crítica tem buscado construir reflexões a 

partir de uma leitura crítica das contradições sociais e formas desiguais de produção espacial, na 

tentativa de transpor as relações entre a questão agrária, a industrialização, o capitalismo e a 

urbanização, considerando uma leitura teórica que enfatiza a espacialidade das análises. Estamos 

particularmente interessados nos processos de privatização, comercialização e financeirização do 

lugar / território e na produção de políticas públicas que afetem diretamente a produção do espaço 

como negócio, num contexto de radicalização do projeto neoliberal, de concentração económica e 

política poder, de ascensão conservadora e exacerbação da expropriação na vida cotidiana. Além 

disso, é especialmente importante para nós analisarmos a experiência da urbanização como um 

conflito pelo uso do espaço, destacando, por um lado, o direito relacionado à propriedade privada, 

domínio político e equivalência econômica e, por outro, as formas de produzir, viver, habitar e 

reproduzir na cidade. 

 

Da Pesquisa: 

A iniciação científica voluntária terá duração de seis meses, será realizada sob orientação da 

Professora Patrícia Laczynski e a pesquisa fará parte de um projeto de extensão. O projeto tem o 

objetivo de elaborar, de forma participativa, a linha do tempo da urbanização de uma comunidade 

localizada na divisa de Itaquera e São Mateus, chamada de Tabor. Os moradores do Tabor sofrem há 

anos com inundações em épocas de chuvas e a Prefeitura Municipal, a partir de verbas do Programa 

de Aceleração do Crescimento (PAC) - Drenagem, viabilizou a remoção e a mudança de várias 

famílias para unidades habitacionais de um conjunto de apartamentos construídos via programa 

Minha Casa Minha Vida. Atualmente, há sinais de que mais famílias sejam removidas para dar lugar 

à construção de uma estação do monotrilho. Além disso, os moradores estão se organizando para 

discutirem a regularização fundiária da área, que é uma Zona Especial de Interesse Social - ZEIS. 

Dessa forma, é importante que o(a) estudante tenha interesse em temáticas urbanas e políticas 

públicas, seja comunicativo(a) e tenha habilidades com redes sociais e plataformas/aplicativos 

virtuais para publicação da linha do tempo. 
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Do Calendário do processo de seleção: 

 

 

Dos Documentos para as Inscrições 

O candidato deverá enviar currículo e carta de interesse para o endereço eletrônico 

plsouza@unifesp.br (com assunto “INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA”) até 7 de 

novembro de 2021:  

 

Das Condições para Aceitação das Inscrições  

Apenas serão aceitas inscrições que obedecerem aos prazos estipulados nesta chamada. Não será 

permitida a alteração e/ou a complementação da documentação após a submissão do pedido de 

inscrição, ainda que dentro do prazo, em nenhuma hipótese. 

 

Do Processo de Seleção  

Consistirá em:  

• Análise do currículo e da carta de interesse. 

• Entrevista com a comissão de seleção, por meio da plataforma Google Meets, no dia 12 de 

novembro de 2021 (será enviado email para os(as) candidatos(as) chamados(as) para a 

entrevista com data e horário). 

 

Da Publicação do Resultado do Processo de Seleção  

A publicação do resultado do processo seletivo desta chamada será disponibilizada na página do 

campus Zona Leste, a partir do dia 16 de novembro de 2021. 

 

Do início das atividades  

A previsão de início das atividades é de 18 de novembro de 2021.  

A duração da iniciação científica voluntária é de seis meses. 

 

Da Iniciação Científica Voluntária 

O Programa de Iniciação Científica é voltado para o aluno de graduação, ampliando a oportunidade 

de participação ativa deste em projetos de pesquisa com orientação individual, continuada e de 

qualidade, objetivando o aprimoramento da formação científica discente. 

mailto:plsouza@unifesp.br
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O discente deverá estar regularmente matriculado em curso de graduação. 

A atividade de iniciação científica voluntária não estará sujeita a remuneração de espécie alguma. 

O estudante devidamente cadastrado no programa de iniciação científica deverá, obrigatoriamente, 

apresentar o trabalho no Congresso Acadêmico da Unifesp. 

Após a seleção, caso o(a) discente seja de outra instituição (ver 

https://unifesp.br/reitoria/prograd/programas-institucionais/alunos-externos/563-iniciacao-

cientifica-na-unifesp-outras-instituicoes), deverá encaminhar, com apoio da orientadora, a solicitação 

de ingresso no Programa ao Comitê Institucional dos Programas de Iniciação Científica da Unifesp 

(https://docs.google.com/forms/d/1_zqUh-qAH4HGnzSGodeWpHmaPL-

w2Wo4FP5hRBYrUHY/viewform?edit_requested=true). 

 

Da Atribuição 

Cumprir com carga horária mínima de oito horas semanais.  

Em caso de descumprimento das atividades, o(a) bolsista será advertido e, na reincidência, será 

efetivado o seu desligamento automático.  

 

Das Informações Adicionais  

Esclarecimentos sobre esta chamada poderão ser obtidos exclusivamente por meio eletrônico, no e-

mail plsouza@unifesp.br, até a data final do processo de seleção.  

 

 

São Paulo, 28 de outubro de 2021 

 

 

 

_____________________________                                            _____________________________ 

Profa. Dra. Magaly Marques Pulhez                                                  Profa. Dra. Patrícia Laczynski 

Instituto das Cidades - Unifesp                                                          Instituto das Cidades – Unifesp  
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