Edital de ações afirmativas para estudantes de pós-graduação na ANPOCS

A Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais –
ANPOCS, torna pública a presente chamada e convoca estudantes de pós-graduação
negras/os e indígenas, trans e com deficiência, vinculados a programas de pós-graduação
(preferencialmente filiados à ANPOCS), que ingressaram na graduação ou pós-graduação
através de políticas de ações afirmativas étnico-raciais, nome social para pessoas trans
ou de apoio à pessoas com deficiência, a apresentarem seus pedidos de financiamento
para auxílio nas despesas de hospedagem e alimentação durante os dias do 43º Encontro
Anual da ANPOCS.

1. Finalidade
Apoiar com alimentação e hospedagem estudantes de pós-graduação negras/os,
indígenas, trans ou com deficiência, que possuem trabalho aprovado no 43º Encontro e
que, preferencialmente, ingressaram em curso de graduação e Pós-graduação por
políticas de ações afirmativas.

2. Requisitos da/o proponente
Para apresentar solicitações de apoio com hospedagem e alimentação durante o
evento, a/o proponente deverá atender integralmente aos seguintes requisitos:
2.1. Ter trabalho aceito em alguma das atividades do Encontro;
2.2. Ter pago a taxa de inscrição no Encontro;
2.3. Para estudantes negras/os e indígenas, ter comprovante de ingresso por
ações afirmativas étnico-raciais em curso de graduação ou pós-graduação, emitido por
coordenadoria de curso ou reitoria de sua universidade;
2.4. Para estudantes trans e com deficiência, comprovante da coordenação do
curso de pós-graduação de que a/o estudante é reconhecida/o institucionalmente por seu
nome social ou políticas de apoio à pessoas com deficiência.

3. Itens de apoio
O apoio concedido se configura em:
3.1. Hospedagem em quartos compartilhados: triplos ou quádruplos
(compartilhados com outras pessoas contempladas pelo edital) por quatro noites, do dia
21 a 25 de outubro de 2019.

3.2. A hospedagem será com pensão completa: café da manhã, almoço e jantar,
durante o período de estadia.

ATENÇÃO: Caberá à/ao agraciada/o com o apoio deste edital buscar recursos para
custeio de seu deslocamento à Caxambu junto à sua universidade.

4. Documentos para inscrição
4.1. Preencher Formulário de Solicitação
Gmail): https://forms.gle/VT73YCVYsfrp5SAn7

(necessário

utilizar um

e-mail

4.2. Carta de motivação à participação no 43º Encontro Anual da ANPOCS, com
breve relato sobre trajetória (acadêmica e ativista), enviada através do formulário acima.
4.3. Documento comprobatório de matrícula em curso de pós-graduação (de
preferência filiado à ANPOCS).
4.4. Para estudantes negras/os e indígenas, deve ser enviado comprovante de
ingresso no curso de pós-graduação (ou, se não houver política de ações afirmativas em
seu Programa, de ingresso na graduação pelo sistema de ações afirmativas étnicoraciais, enviado através do formulário acima).
4.5. Para estudantes trans e com deficiência, comprovante da coordenação do
curso de pós-graduação de que a/o estudante é reconhecido institucionalmente por seu
nome social ou políticas de apoio à pessoas com deficiência.

5. Período de Inscrição
5.1 O prazo limite para inscrição de solicitações do apoio é 10/09/2019, às 23h59.

6. Divulgação do resultado
6.1 O resultado será enviado por e-mail às e aos estudantes contempladas/os e
publicado na página da 43ª Encontro Anual da ANPOCS até 20/09/2019.
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