Chamada para Seleção de Monitor/a Bolsista
HACE57: ACCS Pluralismo Religioso e Direitos Humanos

Docente responsável
Leandro de Paula (IHAC/UFBA)

1. Breve descrição da ACCS
A ACCS visa a abrir um espaço de diálogo entre a universidade e grupos da cidade de Salvador
e arredores que atuam na defesa dos direitos humanos a partir de uma perspectiva interreligiosa.
Como resposta a um contexto marcado por controvérsias em torno da presença pública do
fenômeno religioso, a ACCS promoverá aulas expositivas e estudos de caso sobre temas como
laicidade, fundamentalismo e constituição dos direitos humanos. Além disso, estão previstas seis
visitas a campo, nas quais serão identificados práticas e projetos desenvolvidos por movimentos
vinculados a diferentes tradições de fé. A proposta central da ACCS é avançar duas perguntas:
(a) De que modo a experiência religiosa pode se traduzir, como ação coletiva, na esfera pública
secular? (b) Quais princípios da dignidade humana presentes nas tradições religiosas podem
inspirar uma gramática de direitos que seja útil para toda a sociedade? O curso busca assim
oferecer uma experiência de formação política e cidadã, através do contato com diferentes
manifestações religiosas e modos de compreensão e defesa dos direitos humanos.

2. Vagas para Monitoria
A chamada prevê uma vaga para Bolsista de Monitoria de Extensão. Estudantes interessados/as
em se candidatar devem:
a.
b.

Ter matrícula ativa como graduando/a
Interdisciplinares do IHAC
Não estar inscrito/a como aluno/a da ACCS

de

um

dos

Bacharelados

c.

d.

Ter disponibilidade para participar de todas as atividades da ACCS, incluindo os
encontros em sala, nas noites de terça-feira, e as saídas a campo, previstas
para os fins de semana (é importante verificar o cronograma de atividades, que
consta da Proposta da ACCS, disponibilizada no anexo)
Ter disponibilidade e perfil para as atividades previstas no Plano de Trabalho do
Bolsista de Extensão (é importante consultar o documento, também anexo)

3. Documentos necessários para a candidatura
a.
b.

Histórico escolar da graduação
Texto de apresentação (até duas páginas; Times 12, espaço 1,5), manifestando
o interesse pelo tema e a pertinência de seu perfil à proposta da ACCS

4. Sobre o processo de seleção
a.
b.
c.

A documentação para a candidatura deve ser enviada até o dia 6 de março para
o e-mail psleandro@gmail.com
Candidatos/as selecionado/as deverão comparecer à entrevista, conforme
agendamento a ser informado por e-mail
O resultado final será divulgado por e-mail, até o dia 12 de março

5. Critérios para a seleção
a.
b.
c.

CR igual ou superior a 7,0
Texto de apresentação
Avaliação da entrevista

6. Atributos desejáveis para a seleção
a.
b.
c.
d.

Aprovação em componentes curriculares afins à proposta da ACCS
Boa redação, criatividade e consistência teórica
Habilidade para estabelecer contato e conexões entre públicos distintos
Participação em movimentos sociais e/ou religiosos

