EDITAL Nº 01/2020, DE 18 DE JULHO DE 2020.

PROGRAMA DE INCLUSÃO EDUCACIONAL LGBTI+ “BRUNNA VALIN” - 1ª EDIÇÃO
O presidente da ALIANÇA NACIONAL LGBTI torna público o Processo de Seleção para o
Programa de Inclusão Educacional LGBTI+ “Brunna Valin” (PIEBV) – 1ª Edição, 2020.

I. Objetivo
O Programa de Inclusão Educacional LGBTI+ “Brunna Valin” (PIEBV) tem como objetivo:
● Promover a formação e capacitação de estudantes indicados pela Aliança Nacional LGBTI+
para cursos de graduação EaD da UniAraguaia;
● Formar profissionais gestores/as e lideranças dentro da população LGBTI+ em geral,
visando seu fortalecimento e empoderamento, com foco no enfrentamento à violência
LGBTIfóbica;
● Desenvolver ações de pesquisa, de produção e disseminação do conhecimento das políticas
públicas de enfrentamento à violência LGBTIfóbica;
● Desenvolver atividades educacionais que estimulem o fortalecimento da rede de
atendimento às vítimas de violência LGBTIfóbica.

II. Bolsas
Serão ofertadas até 05 (cinco) bolsas de estudos em cada curso de graduação da modalidade EaD
oferecidos pelo Centro Universitário Araguaia (UniAraguaia) e que iniciar de fato no segundo
semestre do ano de 2020, totalizando 100 (cem) bolsas de estudos. Os respectivos cursos são:
Curso
Administração

Duração
8 semestres

Vagas
5

Agroecologia

6 semestres

2

Ciências Biológicas

8 semestres

5

Ciências Contábeis

8 semestres

5

Educação Física

8 semestres

5

Engenharia Ambiental e Sanitária

10 semestres

5

Geografia

8 semestres

5

Gestão Ambiental – Tecnólogo

4 semestres

5

Gestão de Agronegócio – Tecnólogo

6 semestres

5

Gestão de Recursos Humanos – Tecnólogo

4 semestres

5

Gestão Financeira – Tecnólogo

4 semestres

5

Gestão Pública – Tecnólogo

4 semestres

5

História

8 semestres

5

Jornalismo

8 semestres

5

Letras

8 semestres

5

Letras – Espanhol

8 semestres

5

Letras – Inglês

8 semestres

5

Marketing – Tecnólogo

4 semestres

5

Pedagogia

8 semestres

5

Publicidade e Propaganda

8 semestres

5

Teologia

8 semestres

3

TOTAL

-

100

III. Inscrições
1) DATA: As inscrições se iniciam em 18/07/2020 e se encerram em 24/07/2020 às 23h59
(horário de Brasília).

2) As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pelo link: https://bit.ly/32hDJ8K
3) Critérios para inscrição:
a) Ser brasileiro/a (nato/a ou naturalizado/a) ou refugiado(a)/repatriado(a) residindo no
Brasil e maior de 18 anos;
b) Ser LGBTI+;
c) Ser afiliado/a à Aliança Nacional LGBTI+ (data de filiação anterior a 10/07/2020).
Eventuais vagas remanescentes serão redistribuídas a entidades e organizações parceiras
devidamente cadastradas da Aliança Nacional LGBTI+;
d) Ter concluído o Ensino Médio com comprovação validada por autoridade
competente brasileira;
e) Comprovar vulnerabilidade socioeconômica;
f) Ter acesso à internet e computador.

IV. Seleção
A seleção de bolsistas será realizada pela equipe de Triagem da Casa Satine. A partir das
informações prestadas pelos/pelas candidatos/as no formulário de inscrição online, será analisado
aqueles/aquelas que cumprem com os critérios descritos no item anterior III.3. Candidatos/as
aptos/as serão contatados/as para entrevista virtual. Após realização das entrevistas será avaliado
cada perfil de candidatura e das respectivas vagas de modo a preenchê-las.
Itens de comprovação podem ser requeridos a qualquer momento do processo seletivo.

V. Divulgação dos Resultados
Será divulgada a lista dos/das selecionados/as no site www.aliancalgbti.org.br. Os/as
candidatos/as selecionados/as também serão comunicados/as por e-mail e/ou contato telefônico, e
juntamente, receberão as informações referentes ao processo de matrícula da UniAraguaia.

VI. Recursos
Pedido de recurso, entendido como pedido de reconsideração do resultado, acrescido de
justificativas ou explicações que possam contribuir para nova avaliação, será aceito no prazo de até
48 horas após a data de divulgação dos resultados. O recurso deverá ser encaminhado para o
endereço eletrônico aliancalgbti@gmail.com. Recursos apresentados após este prazo não serão
considerados.

VII. Mentoria
As pessoas selecionadas terão acesso a mentoria, a qual oferecerá suporte educacional que se
fizer necessário.

VIII. Casos Omissos
Os casos omissos neste Edital serão analisados pela Diretoria Executiva da Aliança Nacional
LGBTI+.

IX. Cronograma
a) Período das Inscrições: de 18/07/2020 até 24/07/2020.
b) Realização do Processo Seletivo pela Casa Satine: de 25/07/2020 até 03/08/2020.
c) Divulgação dos Resultados: 04/08/2020.
d) Período de Matrícula: 05/08/2020 até 30/09/2020
e) Início de Vigência da bolsa: Agosto/2020 (conforme a matrícula).
f) Início do Semestre Letivo: 25/06/2020
g) Estudantes em transferência de outras instituições do ensino superior, devidamente
documentados/as, poderão iniciar o curso de EaD em 10/08/2020

Curitiba, 18 de julho de 2020.

