
 

Edital CEMEF - 01/2022 

SELEÇÃO DE BOLSISTA DE Iniciação Científica 

 

A Profa. Meily Linhales, coordenadora do Projeto CEMEF NA ESFERA PÚBLICA: ESTRATÉGIAS PARA 

A DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NOS ACERVOS DE UM CENTRO DE MEMÓRIA (ver anexo 01), faz 

saber que, de 16 a 23 de fevereiro de 2022, o referido Projeto receberá inscrições de candidatos para 

seleção de 01 (um/a) bolsista anual de Iniciação Científica (mar 2022/ fev 2023). 

 

Requisitos para candidatura: 

 Ser estudante regularmente matriculado nos cursos de graduação em Educação Física ou 

História, na UFMG; 

 Ter disponibilidade de 20 horas semanais para as ações do projeto. 

 

Atividades do/a bolsista:  

Para o desenvolvimento do projeto, a atuação do Bolsista de IC estará prioritariamente relacionada à 

construção de alternativas de divulgação dos acervos do Cemef, capazes de incrementar diálogos com a 

sociedade. O projeto será realizado em articulação com as demais atividades de extensão e pesquisa em 

curso no Cemef, que contribuirão na seleção das pautas e temas para a extroversão/divulgação 

científica. O bolsista de IC será orientado academicamente nas ações de pesquisa e levantamento 

temático nos acervos e nos processos de seleção necessários à produção de 01 “vestígio” e 01 “podcast” 

por mês.  

 

No ato da inscrição os candidatos deverão enviar, para o e-mail cemefufmg@gmail.com , cópias dos 

seguintes documentos: 

a) Carteira de identidade e CPF;  

c) Histórico Escolar de graduação;  

d) Currículo Lattes;  

e) Carta de intenção explicitando os motivos de seu interesse no Projeto (max.1 laudas) 

 

O exame de seleção compreenderá:  

a) Análise do Histórico escolar da graduação (20 pts) e do Currículo Lattes (20 pts); 

b) Análise da carta de intenção (30 pts); 

b) Entrevista pela Plataforma ZOOM (30 pts).  

 

- As entrevistas serão realizadas no dia 25/02/2022, com início às 13h, obedecendo a ordem das 

inscrições. Os candidatos receberão por e-mail o link de acesso e seu respectivo horário de entrevista. 

Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem média mínima de 60%. - A bolsa, COM 

VALOR MENSAL DE R$400,00, entra em vigor a partir de março de 2022.  

- A lista dos candidatos classificados será divulgada por e-mail e afixada no Cemef até o dia 

03/03/2022. A indicação do/da bolsista selecionado na PRPq deve ser realizada até 05/03/2022. 

 

Meily Assbú Linhales (Coordenadora do Projeto)  

Belo Horizonte, 16 de fevereiro de 2022 

 

mailto:cemefufmg@gmail.com


 

Anexo 01 

 

CEMEF NA ESFERA PÚBLICA:  

estratégias para a divulgação científica nos acervos de um Centro de Memória 

 

Resumo:  No âmbito do Cemef, as bolsas de Iniciação Científica (IC) vinculadas à Extensão, sempre cumpriram 

importante papel no trabalho realizado nos últimos anos. Por um lado, possibilitaram estudos concernentes aos 

processos de mapeamento, conservação e organização dos acervos históricos, permitindo a produção de inventários 

ou catálogos. São contribuições decisivas no trabalho realizado nos Arquivos Pessoais de Professore e também nos 

Arquivos Institucionais, na Coleção Fílmica, na Coleção Iconográfica e na Coleção História Oral. Por outro lado, a IC 

qualificou a presença de bolsistas no Cemef, preparando-os para ações concernentes à pesquisa histórica. Saber 

interrogar os documentos, compreender seus processos de produção e circulação, identificar sujeitos e instituições, 

entre outras práticas investigativas, são experiências de formação possibilitadas pela diversidade temática presente 

no acervo do Centro.  Nesses termos, os estudos da IC qualificam o Cemef como lugar de preparação acadêmico-

cientifica na graduação. Vários trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses foram produzidos nesse fluxo 

formativo. Para o ano de 2022, vamos priorizar estudos que, combinando pesquisa e extensão, serão desenvolvidos 

com o objetivo de ampliar a divulgação científica e a comunicação museologia (área temática 07 do edital). Uma 

linha de trabalho necessária junto aos acervos universitários, conforme contribuições de SILVEIRA e JULIÃO (2021), 

XAVIER e FERNANDES (2021). O período pandêmico despertou uma demanda premente de extroversão dos acervos, 

por meios dos ambientes virtuais e tais mudanças de rotas estimularam também as reflexões sobre as contribuições 

de um centro de memória no sentido da afirmação de uma História Pública (ALMEIDA e ROVAI, 2011; MAUAD et al., 

2016; CARVALHO e TEIXEIRA, 2019), capaz de realizar mediações entre passado e presente, a partir dos vestígios 

encontrados nos documentos, sejam eles escritos, imagéticos ou narrativas orais. Assim, o propósito do projeto 

2022 será a construção de alternativas de divulgação dos acervos do Cemef, capazes de incrementar diálogos com a 

sociedade. As ações serão realizadas em duas frentes de trabalho: 1) revisão e ampliação do “Projeto Vestígios”, já 

existente e publicado na página do Centro. 2) Produção e desenvolvimento de outra ação, inicialmente denominada 

“Cemef na esfera pública”, que pretende a produção de podcasts ressaltando temas e potencialidades de pesquisa 

que possam interessar aos estudos históricos e ao debate no tempo presente, com por exemplo: esporte e ditadura, 

copa do mundo, corpo e estética nas práticas de ginástica, saúde e produção de estereótipos corporais, etc. As duas 

ações exigirão pesquisa no acervo e posterior “tradução” para formatos de divulgação virtual, sejam eles escritos, 

orais, imagéticos. Pretende-se também organizar uma nova coleção capazes de acolher, guardar e disponibilizar o 

conteúdo das duas frentes de trabalho. 

 

Referências: 

ALMEIDA, Juniele R.; ROVAI, Marta G.O. Introdução à história pública. São Paulo: Letra e Voz, 2011. 

CARVALHO, Bruno Leal Pastor; TEIXEIRA, Ana Paula Tavares. História pública e divulgação de história. São Paulo: Letra e Voz, 

2019. 

MAUAD, Ana Maria; ALMEIDA, Juniele Rabêlo de; SANTHIAGO, Ricardo. História Pública no Brasil: sentidos e itinerários. São 

Paulo: Letra e Voz, 2016. 

SILVEIRA, Marcus; JULIÃO, Letícia. REDE DE MUSEUS E ESPAÇOS DE CIÊNCIAS E CULTURA DA UFMG: TRAJETÓRIA, DESAFIOS E 

PERSPECTIVAS. Rev. CPC, São Paulo, v.16, n.32 especial, p.36-55, jul./dez. 2021. DOI: http://doi.org/10.11606/issn.1980-

4466.v16i32p36-55 

XAVIER, Libânea; FERNANDES, Ana Lúcia. HISTÓRIA DE UM CENTRO DE MEMÓRIA E HISTÓRIA DA EDUCACÃO:  O PROGRAMA 

DE ESTUDOS E DOCUMENTAÇÃO EDUCAÇÃO E SOCIEDADE (PROEDES) DA FE-UFRJ. Rev. CPC, São Paulo, v.16, n.32 especial, 

p.251-267, jul./dez. 2021. DOI: http://doi.org/10.11606/issn.1980-4466.v16i32p251-267 

 


