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DIVERSO UFMG – NÚCLEO JURÍDICO DE DIVERSIDADE SEXUAL E DE 

GÊNERO EDITAL 02/2019 

SELEÇÃO DE EXTENSIONISTA VOLUNTÁRIXS 

 

As coordenadoras e os coordenadores do Programa de Extensão Diverso UFMG – Núcleo 

Jurídico de Diversidade Sexual e de Gênero: Professor Doutor Marcelo Maciel Ramos, Professor 

Doutor Pedro Augusto Gravatá Nicoli, Doutoranda em Ciências Sociais Bruna Camilo e 

Mestranda em Direito Gabriella Morais, no uso de suas atribuições, tornam público que no 

período de 7 de outubro de 2019 a 25 de outubro de 2019 estarão abertas inscrições para o 

preenchimento de cinco vagas para pesquisa e extensão na modalidade voluntária para 

graduandxs e pós-graduandxs. 

 

Nível Cursos Carga Horária 

Semanal 

Graduação e pós-

graduação 

Ciências Sociais, 

Antropologia, 

Ciência Política, 

Ciências do Estado, 

Psicologia, 

Comunicação 

Social, Direito, 

Estatística, Design 

gráfico e áreas 

afins. 

12H (o tempo de 

trabalho à distância 

será considerado)  

 

O PROGRAMA DIVERSO UFMG 

 

Trata-se de programa interdisciplinar que pretende congregar esforços de diversos campos do saber, 

partindo do princípio de indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão para formação de 

estudantes sensíveis à perversa realidade de violações de direitos humanos em matéria de gênero e 

sexualidade e, sobretudo, comprometidos com o dever de transformação social. Informações 

detalhadas sobre o Diverso UFMG no nosso site e nas redes sociais: http://www.diversoufmg.com/ 

e @diversoufmg. 
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1. DAS VAGAS 

 

1.1 As vagas voluntárias poderão ser preenchidas por pessoas da graduação e pós-

graduação de todos os períodos. Haverá certificação de todos os trabalhos nos quais 

a pesquisadora ou o pesquisador extensionista estiver envolvida/envolvido. Na 

possibilidade de oferta de bolsas, xs voluntárioxs terão prioridade. 

 

2. DA INSCRIÇÃO 

 

2.1. A inscrição deverá ser realizada pelo e-mail diverso.ufmg@gmail.com (favor 

colocar no assunto do e-mail “processo seletivo”). 

2.1.1. No ato da inscrição as candidatas e os candidatos deverão enviar o currículo 

lattes em arquivo PDF, além de dados como nome, e-mail e telefone. 

 

3. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

 

3.1. Ter disponibilidade para dedicar 12 horas semanais para as atividades do projeto. 

3.2. Apresentar, no dia da entrevista, comprovante de matrícula da sua instituição. 

 

4 DA SELEÇÃO  

 

4.1. A seleção se dará em duas fases; a primeira será por meio da análise de currículo 

das candidatas e dos candidatos. 

4.2. No dia 27 de outubro de 2019 o DIVERSO-UFMG enviará por e-mail os 

resultados da primeira etapa e confirmará as entrevistas. 

4.3. A segunda fase será uma entrevista pessoal a ser realizada no dia 30 de outubro      

de 2019, na sala 504 do prédio da Pós-graduação (Faculdade de Direito da 

UFMG, Edifício Valle-Ferreira, Avenida João Pinheiro, n. 100), às 18:00.  

4.4.  Serão avaliados o perfil acadêmico, proatividade e a disponibilidade para as 

atividades do projeto de extensão, domínio, engajamento e interesse nos temas 

relacionados às atividades do Diverso UFMG. 
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5 DAS ATRIBUIÇÕES DA/DO EXTENSIONISTA 

 

5.1. Participar das reuniões do projeto, sejam elas ordinárias ou não. 

5.2. Participar do Grupo de Estudos Gênero, Sexualidade e Direito, mantido e 

organizado pelo Diverso – Núcleo de Diversidade Sexual e de Gênero. 

5.3. Colaborar para a organização de eventos e atividades de extensão, tais como 

congressos, rodas de debate, capacitações e atendimentos. 

5.4. Realizar outras atividades relativas ao programa. 

 

Os casos omissos serão resolvidos pelas coordenadoras e coordenadores do programa. Em caso de 

dúvidas, entre em contato pelo e-mail: diverso.ufmg@gmail.com  

 

Belo Horizonte, 7 de outubro de 2019.  

 

 

 

Marcelo Maciel Ramos, Bruna Camilo, Gabriella Morais e Pedro Augusto Gravatá  

Coordenadorxs do Diverso – Núcleo Jurídico de Diversidade Sexual e de Gênero  
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Principais atividades do Diverso (em andamento ou futuras): 

 

 

Longeviver – Envelhecimento LGBT em Belo Horizonte 

 

O projeto Envelhecimento LGBT em Belo Horizonte, realizado em parceria com a Coordenadoria 

de Direitos da População LGBT da Prefeitura de Belo Horizonte, procura promover um 

diagnóstico do processo de envelhecimento de pessoas LGBT na cidade de Belo Horizonte em 

relação à expressão de suas sexualidades e identidades de gênero nos espaços urbanos em geral e 

nas instituições de longa permanência do município. Ele desenvolve visitas em loco, 

levantamentos de dados e realiza entrevistas semiestruturadas com o seu público alvo. 

 

Observatório de Violências contra pessoas LGBT: 

 

O Observatório de Violências contra pessoas LGBT levanta, reúne e divulga informações sobre 

violências contra pessoas LGBT no Estado de Minas Gerais. Parte das informações é levantada 

diretamente pela equipe do Diverso UFMG e parte é extraída das bases de dados produzidas por 

órgãos públicos e organizações da sociedade civil. Essas informações são sistematizadas e 

organizadas de forma clara e didática para publicação em uma página de internet, que está 

atualmente em construção. Paralelamente, o observatório realiza workshops e seminários com 

agentes públicos e parceiros para discutir políticas públicas e legislativas contra violências LGBT. 

http://www.diversoufmg.com/
mailto:diverso.ufmg@gmail.com

