EDITAL DE SELEÇÃO DE ADMISSÃO AO GEC (GRUPO DE
ESTUDO SOBRE ESPAÇO E CULTURA) – 2021.2
O Centro Universitário Maurício de Nassau - UNINASSAU, campus Recife,
localizada no bairro das Graças, no uso de suas atribuições, faz saber abertas
as inscrições para o Processo Seletivo 2021.2 para ingresso no GEC – Grupo
de Estudo sobre Espaço e Cultura, conforme disposições constantes neste
edital.
1. APRESENTAÇÃO
O GEC – grupo de estudo sobre espaço e cultura, criado no ano de
2016, tem por objetivo a pesquisa, o ensino e a extensão no que tange à
identificação no espaço de questões de conflitos existentes na dinâmica
urbana, no acesso ao direito à cidade, nas políticas públicas habitacionais, às
relações de gênero e sobre as questões étnico-raciais e seus desdobramentos
no espaço.
Entender tais complexidades da contemporaneidade refletem sobre os
aspectos culturais da formação da sociedade brasileira e seus rebatimentos
socioeconômico, histórico e político.
O GEC possui os seguintes eixos de pesquisa abaixo listados, sob
orientação dos Professores: Prof. Deyglis Fragoso, matrícula – 010010017;
Renatha Karinne Costa de Siqueira Batista – matrícula: 010118723:
Eixo de pesquisa:
Políticas Públicas, Produção e Apropriação do Espaço: dinâmicas, Agentes e
Instituições.
Sub-eixos de pesquisas:
Direito à cidade; Políticas Públicas Habitacionais; Moradia e Habitação Social;
Geografia Jurídica; Relações de Poder; Mercado Fundiário; Vulnerabilidade
Social; Desenvolvimento Sócio Histórico; Autoritarismo, Patriarcalismo nas

relações étnico-raciais e relações de gêneros na ocupação do espaço; Gênero
e sexualidade; Comportamento e sociedade.
2. VAGAS
A quantidade de vagas será preenchida por eixo de pesquisa. O(a)
candidato(a) deve direcionar qual eixo de pesquisa será inscrito e concorrerá
mediante a disponibilidade que se apresenta no quadro a seguir*:
SUB-EIXOS DE PESQUISA
Direito à cidade

VAGAS
01 (uma)

Políticas Públicas Habitacionais

01 (uma)

Moradia e Habitação Social

02 (duas)

Geografia Jurídica

02 (duas)

Relações de Poder

01 (uma)

Mercado Fundiário e Imobiliário

01 (uma)

Vulnerabilidade Social

01 (uma)

Desenvolvimento Sócio Histórico

01 (uma

Gênero e Sexualidade
Comportamento e Sociedade
Autoritarismo, Patriarcalismo

01 (uma)
01 (uma)
01 (uma)

nas

relações étnico-raciais e relações de
gêneros na ocupação do espaço.
* Havendo a aprovação de alunos(as) acima da quantidade estipulada no
quadro, dependerá da disponibilidade dos professores-orientadores para a
confirmação do preenchimento das vagas.
3. INSCRIÇÕES
Estabelece que as inscrições possam ser realizadas mediantes os critérios
a seguir:
a) Alunos/as dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Comunicação Social,
Direito, Psicologia e Serviço Social.
b) Alunos/as do 2º ao 8º período do curso de Direito, Arquitetura e
Urbanismo e Psicologia.

c) Alunos/as do 2º ao 6º período dos cursos de Comunicação Social e
Serviço Social.
4. DOCUMENTAÇÃO
Os documentos de inscrição deverão ser entregues por meio do
endereço eletrônico (fragoso.deyglis@gmail.com) e deve conter no assunto do
e-mail PROCESSO SELETIVO GEC 2021.2 com os seguintes documentos:


Currículo da plataforma lattes;



Ficha de Inscrição (anexo neste edital);



Carta de interesse de pesquisa que será desenvolvida no GEC;



Cópia do RG;



Cópia do CPF.

5. CRONOGRAMA
Lançamento do Edital
Início
do
Recebimento
Documentos de Inscrição
Encerramento das Inscrições
Entrevista

02/09/2021
02/09/2021

dos

Divulgação do Resultado Final

24/09/2021
A combinar recebendo por e-mail o
comunicado para o agendamento.
30/09/2021

6. RESULTADOS
O Resultado do processo seletivo de admissão no GEC será realizado
no site e nos blogs dos cursos. Os avaliadores terão como critério a análise dos
documentos entregues pelos(as) alunos(as), assim como sua carta de
interesse e sua pertinência quanto à linha de pesquisa a ser realizada. A banca
examinadora será constituída pelo professor que presidem o GEC, em
conjunto.
7. CRITÉRIOS DE PERMANÊNCIA
Os(as)

alunos(as)

participantes

do

GEC

terão

que

possuir

obrigatoriamente, frequência de 75%, ao menos na participação dos encontros,
que serão registrados em atas. Caso não o atinja, ou seu empenho não

corresponda, o(a) aluno(a) poderá ser desligado conforme plena autonomia e
autoridade reservadas aos professores responsáveis pelo GEC.
Serão realizados encontros mediante disponibilidade dos professores
em datas pré agendadas com os(as) alunos(as). As datas serão divulgadas
juntamente com a publicação do calendário acadêmico do semestre letivo da
instituição.
Será disponibilizada aos alunos(as) participantes declaração de
participação e certificados.

ANEXO 1
FICHA DE INSCRIÇÃO 2021.2
GRUPO DE PESQUISA SOBRE ESPAÇO E CULTURA

DADOS PESSOAIS
Nome completo:
Data de nascimento:
RG.:

Órgão emissor:

Data emissão:

CPF.:
Endereço:
Bairro:

Município:

Telefone residencial:
Celular:
e-mail:

DADOS ACADÊMICOS
Curso:
Matrícula:
Período:
Turno:

__________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO

Recife,

de

de 2021.

CEP:

