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Seleção para três bolsas de Iniciação Científica

Encontram-se abertas as inscrições para a seleção de três bolsistas de Iniciação Científica

FAPESP para condução de pesquisas sobre contrapúblicos das novas direitas e feministas em

mídias sociais, vinculado ao projeto temático "Crises da democracia: Teoria Crítica e

diagnóstico de tempo presente".

Normas FAPESP

Esta bolsa está vinculada às normas gerais da FAPESP para financiamento de projetos de

pesquisa de iniciação científica, que podem ser consultadas em: https://fapesp.br/bolsas/ic.

Ressalta-se que, de acordo com tais normas, o candidato/a não pode possuir vínculo

empregatício e reprovações em seu histórico escolar. Além disso, o/A bolsista terá que

desenvolver e assinar um plano de atividades para envio à FAPESP.

Tema de pesquisa

A partir de uma compreensão pós-habermasiana da esfera pública, procuramos compreender

a interação entre diferentes esferas de produção e circulação de conteúdos com foco na

atuação de contrapúblicos nas mídias sociais.

Mídias sociais, ou a web em um sentido mais amplo, são meios por onde contrapúblicos se

comunicam internamente e se expressam externamente. Conforme os contrapúblicos

https://fapesp.br/bolsas/ic


atravessam os meios digitais e não-digitais, para compreender o papel da arquitetura das

plataformas é preciso não apenas acessar o conteúdo que circula nesses meios, mas também

investigar atrizes e atores que produzem tais conteúdos, que eventualmente o fazem para

múltiplas plataformas e podem ter papel relevante fora dos meios digitais.

Assim, os três projetos de iniciação científica possuem como objetivo principal investigar

como produtores de conteúdos populares em contrapúblicos feministas e contrapúblicos

relacionados às novas direitas utilizam plataformas de mídias sociais específicas para se

comunicar com outras atrizes e com outros atores do campo bem como para atrair novas

pessoas para acompanhar suas publicações.

Perfil da bolsa

Espera-se atrair estudantes de graduação em ciências humanas, ciências exatas, ou formação

interdisciplinar, que justifiquem o seu interesse pelo tema de pesquisa em sua carta de

motivação. Encoraja-se fortemente a candidatura de estudantes negros/as e indígenas.

Requisitos mínimos: conhecimentos básicos de programação

Requisitos desejáveis: experiência com extração de dados de mídias sociais por meio de APIs

públicas

Sobre o processo seletivo

O/A candidato/a deverá enviar, até o dia 15 de abril de 2023 (data prorrogada), um email para

o endereço contrapublicos.ndd@gmail.com com (i) seu currículo Lattes e (ii) uma carta de

intenção de no máximo uma página (cerca de 400 palavras) que demonstre seu interesse pelo

tema de pesquisa. O assunto do e-mail deverá ser “Bolsa_Internet”, para facilitar a organização

da seleção e das futuras entrevistas.

Os/As candidatos/as serão contatados/as individualmente após esta primeira fase. Haverá apenas

duas fases: (1) seleção de currículos e cartas de intenção e (2) entrevista com os/as

selecionados/as.


