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Seleção de Bolsistas de Extensão para o edital ProExt - 2014

Projeto de Extensão
Pimentalab: conhecimento local e tecnologias digitais 

Apresentação

O Pimentalab é um laboratório de práticas sociais  que objetiva integrar experiências de 
ensino, pesquisa e extensão. Atuamos em questões relacionadas à crescente mediação das 
tecnologias  digitais  na  vida  social,  tendo  em vista  as  transformações  nos  processos  de 
produção de conhecimentos e nas dinâmicas sociopolíticas.

Ao  promover  usos  alternativos  das  tecnologias  de  informação,  investigamos  como  os 
processos  sociais  adquirem  configurações  específicas  através  das  mediações  técnicas, 
observando tanto as dinâmicas micropolíticas  e os modos de subjetivação  como as inter-
relações com o contexto sociopolítico mais amplo.

Em nossas atividades  a utilização das tecnologias de informação está orientada por uma 
concepção de apropriação tecnológica em que os sujeitos são provocados a reconhecer as 
dimensões  sociopolíticas  inscritas  nesses  dispositivos,  incentivando-os  à  uma  utilização 
criativa que supera, portanto, o uso meramente instrumental desses recursos. Ao combinar 
diferentes suportes e linguagens na realização do projeto, em especial a fotografia, vídeo, 
texto e a cartografia,  tanto  na web  como em dispositivos móveis, pretendemos dinamizar 
formas  de  conhecimento  e  expressão  em  que  os  saberes  estéticos-sensíveis  cotidianos 
articulam-se aos saberes teóricos-abstratos. Tal abertura é fundamental para que possamos 
reconhecer e dar existência tangível a novos conhecimentos e práticas sociais locais.

Para  isso,  o  projeto  realiza  diversas  atividades  (oficinas,  eventos,  pesquisas)  de 
experimentação  e  difusão  de  tecnologias  digitais.  Em  suma,  trata-se  de  desenvolver 
experiências  em que  possamos  investigar  as  transformações  na  relação  saber-poder  em 
contextos específicos, tendo como vetor de análise a mediação sociotécnica em sua dupla 
dimensão tecnopolítica e tecnoestética.
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Seleção para o Edição 2014 ProExt/MEC

Os bolsistas do ProExt deverão participar da criação, implementação, acompanhamento e 
suporte de diferentes atividades promovidas pelo Pimentalab. Na edição 2014 a realização 
de oficinas e eventos (conforme apresentação acima) pretende convergir com dois outros 
objetivos: implementar uma plataforma digital com aplicativos para uso público e constituir 
uma  rede  social  (e  digital)  de  colaboração  com  um  público  específico.  Os  estudantes 
selecionados  poderão  atuar  em  dois  eixos  temáticos:  (1)  tecnologia  e  processos 
sociopolíticos; (2) ensino de sociologia e formação de professores.

Atividades a serem desenvolvidas 
(1)formação e pesquisa temática;
(2)criação e manutenção de banco de dados;
(3)capacitação técnica no uso de softwares livres; 
(4)alimentação contínua do sistema de gestão e avaliação;
(5)gestão financeira do projeto;
(5)sistematização e publicação das informações na plataforma online do 
projeto; 
(6)realização de oficinas e atividades de campo ;
(7)participação nas atividades de planejamento do projeto; 
(8)participação nos seminários de estudos do grupo de pesquisas . 
(9)produção de relatórios.

Período de vigência da bolsa :
de 01/03/2014 a 30/12/2014 (10 meses).

Carga Horária Semanal : 16 horas.
Valor da Bolsa (4 bolsistas) : R$400,00.

Requisitos e indicadores para classificação :
(a)alunos regularmente matriculados no curso de Ciências Sociais , História, 
Letras, Filosofia, Pedagogia ou História da Arte;
(b)bom desempenho acadêmico e interesse em atividades de pesquisa;
(c)interesse na utilização intensiva de tecnologias de informação e 
comunicação;
(d)capacidade para trabalhar coletivamente: autonomia, colaboração, 
planejamento em equipe, escuta, participação ativa, capacidade de 
sistematização e compartilhamento de informação.
(e)conhecimentos técnicos básicos de informática e motivação para o 
aprendizado de novas softwares e tecnologias de comunicação.
(f) familiaridade com as tecnologias e atividades já desenvolvidas pelo 
Pimentalab.
(g)tempo disponível conforme carga horária proposta;
(h)não acumular o recebimento de outra bolsa (exceto bolsas de auxílio 
social).
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Processo de Inscrição:
O candidato deverá se inscrever por e-mail enviando uma mensagem:
[para] opensocialsciences@gmail.com
[assunto] PROEXT-Pimentalab

Anexar à mensagem:
(a)Nome, telefone e email para contato;
(b)Cópia do histórico escolar atualizado (pode ser a versão online);
(c)Carta de motivação em atuar no Pimentalab e descrevendo suas habilidades 
e interesses de pesquisa e atuação (uma página);
(d)Proposta  de  trabalho  que  gostaria  de  desenvolver  tendo  em  vista  os  
objetivos e eixos temáticos descritos acima (até 2 páginas).

Cronograma da inscrição e seleção:
Inscrição via email: de 27/01/2014 a 14/02/2013.
Entrevistas e seleção: de 18 a 20 de fevereiro de 2014.
Resultado: 21/02/2014.
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