
 Programa Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX) - Unifesp 

Edital de Contratação de Bolsista de Extensão Universitária 

 

Projeto Neoliberalismo na Quebrada 
Instituto das Cidades / Campus Zona Leste 

 

Tornamos público o processo de seleção de bolsista de Extensão Universitária aprovado junto ao Programa 
Institucional de Bolsa de Extensão (PIBEX), da Unifesp, edital ProEC 158/2022. 

O projeto Neoliberalismo na Quebrada é de iniciativa de docentes do Instituto das Cidades (Campus Zona Leste), 
coordenado pelos Professores Gustavo Prieto, Magaly Pulhez e Patrícia Laczynski e visa avançar na capilaridade 
extensionista do debate acadêmico acumulado no Campus Zona Leste, construído de modo coletivo, dialógico e 
compartilhado com as comunidades do entorno universitário, tomando teórica e metodologicamente o neoliberalismo 
e a privatização da democracia no Brasil contemporâneo como mote, com foco sobre as reinvenções/atualizações 
neoliberais nas periferias metropolitanas e as resistências nas quebradas paulistanas.   

Pretende-se, a partir de 2022, levando em consideração as práticas anteriores, prolongar um conjunto de atividades 
abertas que tomem como ponto de partida a reflexão sobre a democracia, sobre o recrudescimento do autoritarismo 
no Brasil, sobre a reprodução das desigualdades e sobre a reverberação neoliberal nesses processos, que, como 
descreve ampla literatura sobre a temática, impactam fortemente as populações periféricas. Dessa maneira, o projeto 
se volta para uma questão importante e ainda pouco trabalhada em práticas extensionistas, qual seja, como o 
neoliberalismo se capilariza e se capitaliza nas periferias metropolitanas. E, para além disso, como se inventam e 
constroem resistências a ele. 

 

1. DOS OBJETIVOS E PERFIL DOS CANDIDATOS 

1.1. O objetivo do presente edital corresponde à seleção de bolsista para atuação no projeto de extensão 
“Neoliberalismo na Quebrada”, durante o período de junho a dezembro de 2022. 

1.2. Os candidatos à vaga deverão ser estudantes de graduação devidamente matriculados na Universidade Federal de 
São Paulo - Unifesp. 

 

2. DOS PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO  

2.1 O candidato deverá preencher, até às 23h59 do dia 10 de maio de 2022, o formulário disponibilizado no link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW-
ePh7hBLIQppUtueM_8DQHdbJgyTeIofbfvfNp80WrGnYw/viewform?usp=sf_link 

 

3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO  

3.1. O processo seletivo contará com duas etapas:  

3.1.1 A análise do formulário;  

3.1.2 Entrevista online com professores coordenadores do projeto. 

 

4. DA ADESÃO À BOLSA DO CANDIDATO APROVADO  

4.1. A adesão à bolsa pelo candidato aprovado, e o respectivo pagamento, deverão ocorrer em conformidade com os 
critérios e procedimentos estabelecidos pelos termos da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da Unifesp, vigentes 
Programa Institucional de Bolsa de Extensão (PIBEX), edital ProEC 158/2022. 

4.2 O valor da bolsa será de R$400 (quatrocentos reais), com tempo de vigência de sete meses, entre junho a dezembro 
de 2022. 

 

 

https://www.unifesp.br/reitoria/proec/processo-seletivo-hide/1288-resultado-final-do-edital-proec-647-2020-selecao-de-programa-institucional-de-bolsas-de-extensao-pibex-programas-e-projetos-de-extensao-universitaria
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW-ePh7hBLIQppUtueM_8DQHdbJgyTeIofbfvfNp80WrGnYw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW-ePh7hBLIQppUtueM_8DQHdbJgyTeIofbfvfNp80WrGnYw/viewform?usp=sf_link


5. DO BOLSISTA E SEUS COMPROMISSOS  

5.1 A dedicação à pesquisa será de 12h semanais, com atividades à distância, de acordo com as orientações dos 
professores responsáveis pela pesquisa. 

5.2 O bolsista deverá dedicar-se às seguintes atividades:  

5.2.1 reuniões periódicas de acompanhamento do projeto; 

5.2.2 incursões etnográficas a partir de experiências em coletivos, associações de moradores e movimentos 
sociais da periferia da metrópole de São Paulo; 

5.2.3 apoio na organização e realização de eventos (palestras, mesas redondas); 

5.2.4 apoio na organização e realização de cursos livres virtualmente e/ou no Instituto das Cidades/Campus 
Zona Leste; 

5.2.5 apoio na realização de UC eletiva, voltada à curricularização da extensão na graduação. ofertada no 
âmbito do Instituto das Cidades/Campus Zona Leste; 

5.2.6 criação de um blog para divulgação de informações relacionadas ao projeto, que contemple os 
levantamentos etnográficos on line e incursões etnográficas realizados, de modo a gerar um acervo com tais 
dados; 

5.2.7 organização de um canal de vídeo para acesso da comunidade acadêmica e da comunidade mais ampla 
aos vídeos gravados durante os eventos; 

5.2.8 elaboração de relatórios parcial e final com o registro das atividades realizadas ao longo do período da 
bolsa; 

5.2.9 outras atividades vinculadas ao desenvolvimento do projeto e adequadas às exigências de formação do 
bolsista extensionista. 

5.3 O bolsista deverá, ainda:  

5.3.1 apresentar o trabalho de extensão no Congresso Acadêmico da Unifesp;  

5.3.2 estar regularmente matriculado em curso de graduação durante toda vigência da bolsa e manter o 
currículo Lattes atualizado. 

 

6. CRONOGRAMA 

6.1. Divulgação do edital e recebimento de propostas: 06/05/2022 a 10/05/2022 

6.2. Divulgação dos resultados da 1a etapa de seleção e agendamento das entrevistas: 11/05/2022 

6.3. Realização da 2a etapa de seleção (entrevistas, on line): 12/05/2022 

6.4. Divulgação do resultado final do processo seletivo: 12/05/2022 

 

 

 

São Paulo, 05 de maio de 2022. 

 

 

Prof. Gustavo Prieto 

Profa. Patrícia Laczynski 

Profa. Magaly Marques Pulhez 

 

professores do Instituto das Cidades - coordenadores do projeto 


