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EDITAL Nº 03/2022

PROCESSO Nº 23106.096753/2022-43
 

CHAMADA PÚBLICA PARA NOVOS(AS) INTEGRANTES LABORATÓRIO DE ENSINO DE
SOCIOLOGIA LÉLIA GONZALEZ DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA/UNB

 
O Laboratório de Ensino de Sociologia Lélia Gonzalez (LELIA), vinculado ao Departamento de Sociologia da
Universidade de Brasília, torna público o edital de chamada para ingresso de novos(as) participantes para o ano de 2022.
O laboratório LELIA é um espaço que congrega estudantes, professores(as) e pesquisadores(as) da UnB e da Educação
Básica que possuem interesse no estudo e na pesquisa da temática sobre o Ensino da Sociologia.
O LELIA foi criado em 2015 e está sediado no Instituto de Ciências Sociais (ICS) da UnB, atualmente possui cadastro
no Diretório de Grupo de Pesquisa do CNPQ com ênfase em três linhas: a) análises históricas e processos curriculares;
b) livros e materiais didáticos; c) práticas pedagógicas e desafios docentes.
Em 2022, as atividades do LELIA estão concentradas na realização de mesas temáticas discutindo os efeitos das
transformações curriculares e da pandemia no ensino de Sociologia. Já foram realizadas quatro mesas, sendo previsto até
o final do ano letivo de 2022 (fevereiro de 2023), a realização de mais seis mesas ao redor das temáticas descritas no
cronograma do item 11.
 
1. Dos pré-requisitos
1.1 Para estudantes da graduação e pós-graduação do Instituto de Ciências Sociais da UnB: estar regularmente
matriculado na graduação ou pós-graduação;
1.2 Para professores(as) de Sociologia do Distrito Federal: estar atuando com a disciplina de Sociologia na Educação
Básica no Distrito Federal, na rede pública ou privada de ensino;
1.3 Ter disponibilidade de 20 horas mensais para participar das atividades do projeto.
2. Das atividades previstas
2.1 Participar da leitura e discussão de trabalhos relacionados ao ensino de Sociologia;
2.2 Auxiliar na organização das mesas temáticas sobre ensino de Sociologia;
2.3 Auxiliar na divulgação das atividades do Laboratório de Ensino de Sociologia Lélia Gonzalez;
2.4 Elaborar textos sobre as mesas temáticas, com vistas a divulgar no Boletim das Licenciaturas (DAPLI/DEG). 
3. Das Inscrições
3.1 Para estudantes do Instituto de Ciências Sociais que tiverem interesse em participar do LELIA é preciso realizar a
submissão
via Formulário Google (ver item 2.4) e enviar via correio eletrônico para o email lelialaboratorio@gmail.com e
marcelo.cigales@gmail.com
 a) carta de motivação para participar do laboratório
 b) comprovante de matrícula e histórico escolar.
3.2 Para professores da Educação Básica do Distrito Federal que tiverem interesse em participar do LELIA é preciso
enviar os seguintes documentos: a) Atestado de vínculo como professor/a de sociologia na educação básica do Distrito
Federal e b) carta de motivações.
3.3 As inscrições vão do dia 16 de agosto até 26 de agosto de 2022.
3.4 A inscrição deve ser realizada por meio do formulário https://forms.gle/mdDSuHT3LskDzxDp7
3.5 A carta de motivação pode ter até 2 laudas (Fonte Times New Roman, 12, espaçamento entre linhas 1,5, margem
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direita, esquerda, superior e inferior 2,5cm.)
4. Da Seleção
4.1 A avaliação dos/as candidatos/as ocorrerá com base nos seguintes critérios:
4.2 Estudantes da graduação e pós-graduação do Instituto de Ciências Sociais - a) envio do comprovante de matrícula e
histórico escolar (caso seja calouro/a não é necessário o envio do histórico escolar); b) carta de motivação, onde será
analisado a descrição sobre a trajetória escolar do/a candidato/a, experiências anteriores com projetos de extensão, caso
houver e, suas principais motivações para participar das atividades LELIA. É recomendado a todos(as) que tenham
conhecimento das atividades desenvolvidas pelo Laboratório, maiores informações podem ser acessadas através do site
http://lelia.unb.br  
4.3 Professores da Educação Básica - a) envio do atestado de vínculo de atuação com a disciplina de Sociologia na
Educação Básica; b) carta de motivações contendo um relato sobre a experiência com a docência na área da sociologia
escolar e principais motivações para participar das atividades do LELIA.
5. Das vagas
5.1 Para os estudantes serão destinadas 10 vagas para ingresso no ano de 2022, mais 5 vagas para o cadastro de reserva.
5.2 Para professores da Educação Básica que atuam com a disciplina de Sociologia no Distrito Federal, serão destinadas
5 vagas, mais 3 para o cadastro de reserva.
5.3 Serão reservadas 30% (trinta por cento) das vagas para pessoas indígenas, quilombolas e/ou para pessoas que se
autodeclaram negros(as).
5.4 Serão reservadas 30% (trinta por cento) das vagas para a população de travestis, mulheres e homens trans,
transmasculinos e demais pessoas trans.
5.5 A autodeclaração para que a pessoa concorra às reservas de vagas deve constar na carta de motivações aplicada à
inscrição.
5.6 Caso não haja inscrições às reservas de vagas, a(s) vaga(s) reservada(s) passará(ão) a ser ofertada(s) na modalidade
de ampla concorrência.
 
6. Das atribuições dos integrantes
6.1 São atribuições dos coordenadores/as:
6.1.1 Organizar a equipe de estudantes e professores do Laboratório de Ensino de Sociologia Lélia Gonzalez;
6.1.2 Mediar a organização dos encontros e das mesas temáticas previstas para o ano de 2022;
6.1.3 Prestar contas das atividades realizadas via SEI ao Departamento de Sociologia e demais instâncias onde o projeto
está cadastrado, tal como o DEX.
7. 2 São atribuições dos participantes
7.2.1 Participar das atividades propostas pelo Laboratório de Ensino de Sociologia Lélia Gonzalez, ou na
impossibilidade deste, justificar as ausências nas reuniões e mesas temáticas;
7.2.2 Integrar ao menos uma linha de pesquisa para o desenvolvimento das atividades previstas no item 2 do edital;
7.2.3 Estar envolvido nas atividades de memória (produção das Atas das reuniões) ou divulgação do Laboratório LELIA
nas redes sociais e no Boletim das Licenciaturas.
8. Da certificação
8.1 A emissão de certificado de participação como extensionista do Laboratório de Ensino de Sociologia Lélia Gonzalez
ocorrerá via SIGAA/Extensão ao final do ano letivo de 2022. O certificado será referente às horas de participação efetiva
do estudante extensionista nas atividades do projeto. 
8.2. A participação nas reuniões e mesas temáticas será registrada por meio de listas de presença;
9. Cronograma da seleção
Divulgação do edital, inscrições: 16 de agosto até 26 de agosto de 2022;
Período de avaliação das candidaturas: 29 de agosto até 31 de agosto de 2022;
Divulgação dos(as) estudante e professores(as) selecionados(as) e do cadastro de reserva: 05 de setembro de 2022.

http://lelia.unb.br/
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Início das atividades: setembro de 2022.
10. Da comissão de seleção
11. A comissão de seleção é composta pelos(as) coordenadores(as) do projeto, Prof. Marcelo Cigales e pelos(as)
integrantes discentes da graduação e pós-graduação: Caio Henrique Fiuza; Maysa Lannah da Silva, Augusto Cesar Silva
Filgueiras; Manuel Jesus de Sepúlveda Neto e Hannara Catarine Cunha Dias.
11. Cronograma  
 

Período Mesa temática 
24/08/2021 As pesquisas sobre o ensino de Sociologia no Distrito Federa
Setembro/2022 Efeitos da Pandemia no trabalho docente em Sociologia
Outubro/2022 A Sociologia após a Reforma do Ensino Médio
Novembro/2022 A sociologia no Currículo em Movimento do Distrito Federal
Dezembro/2022 Ensino de Sociologia, Maternidade e Pandemia
Janeiro/2023 Ensino de Sociologia e as relações étnico-raciais
Janeiro/2023 Ensino de Sociologia, gênero e sexualidade

 

Disposições finais

Dúvidas podem ser remetidas para o email lelialaboratorio@gmail.com ou marcelo.cigales@gmail.com 

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Pinheiro Cigales, Professor(a) de Magistério Superior do
Departamento de Sociologia do Instituto de Ciências Sociais, em 16/08/2022, às 20:55, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 8548378 e o código CRC
6BBDA224.
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