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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

GRUPO DE ESTUDOS FEMINISTAS EM POLÍTICA E EDUCAÇÃO - GIRA 
MARIA QUITÉRIA - NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS 

CURSO DE EXTENSÃO PENSAMENTO LÉSBICO CONTEMPORÂNEO 

EDITAL DE SELEÇÃO DE CURSISTAS DE EXTENSÃO - PENSAMENTO 
LÉSBICO CONTEMPORÂNEO 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
O Coletivo Lesbibahia, o Maria Quitéria - Núcleo de Estudos e Pesquisas e o Grupo de 
Estudos Feministas em Política e Educação (GIRA) da Universidade Federal da Bahia, 
tornam público que estão abertas as inscrições para o processo seletivo de alunas para o 
curso de extensão Pensamento Lésbico Contemporâneo. O Curso é apoiado pelo 
EDITAL PAEXDoc 2017 da Pró-Reitoria de Extensão da UFBA e objetiva propagar o 
pensamento de autoras lésbicas de todo o mundo na contemporaneidade, bem como 
articular a UFBA com os movimentos sociais lésbicos da Bahia, valorizando o encontro 
entre o saber acadêmico e as lutas do povo por melhoria da qualidade de vida de grupos 
subalternos, como é o caso das lésbicas.  
O Pensamento Lésbico é uma teoria e um movimento político e cultural que emerge a 
partir dos anos 1970. Tem como principal eixo de análise a visibilidade da existência 
lésbica e a denúncia da heterossexualidade compulsória. Segundo MH/Sam Bourcier, o 
movimento se potencializou a partir da segunda onda do feminismo, com a 
reivindicação pelo direito ao corpo e ao prazer, e também com o movimento de 
libertação LGBT e a defesa do direito à livre orientação sexual. 

1.1. O curso de extensão Pensamento Lésbico Contemporâneo terá programação 
curricular desenvolvida em, no mínimo, 88 horas, não estando computado o tempo 
reservado à elaboração individual de trabalho final (em forma de ensaio simples de até 
oito páginas ou vídeo documentário de no mínimo 10 minutos), condição sine qua non 
para a conclusão do Curso. 
O curso se iniciará em setembro de 2017 e se encerrará em dezembro de 2017, de 
caráter à distância via Moodle, exigindo pelo menos quatro horas semanais de interação 
no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), em horário flexível segundo plano de 
estudos individual definido pela cursista. As autoras dos melhores trabalhos poderão ser 
convidadas para publicarem seus ensaios em dossiê temático organizado pela 
Coordenação do Curso.  
1.2. O processo seletivo para ingresso no curso de extensão Pensamento Lésbico 
Contemporâneo será regido por este Edital.  
1.3. A candidata que, por qualquer motivo, deixar de atender às normas estabelecidas 
neste Edital será automaticamente eliminada do processo de seleção.  
1.4. A candidata aprovada se comprometerá a efetivar a inscrição junto ao GIRA/UFBA, 
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cumprir as suas atividades propostas semanalmente no ambiente virtual MOODLE/
UFBA, acessando-o via internet e realizar as avaliações e atividades propostas, de 
acordo com as normas estabelecidas pela Coordenação do Curso. Toda a comunicação 
deverá ser feita pelo e-mail <pensamentolesbico2017@gmail.com>. 
1.5. Para a realização do Curso, a candidata selecionada deverá ter disponibilidade de 
tempo para as atividades à distância do curso. Para aquelas residentes no município de 
Salvador, além das atividades à distância, as candidatas deverão dispor de tempo para 
comparecer à Jornada de um dia intitulada Pensamento Lésbico Contemporâneo, a ser 
realizada na primeira quinzena de dezembro de 2017. Às participantes do curso será 
garantida gratuidade na inscrição da Jornada.  

2. DO NÚMERO DE VAGAS E DA CARGA HORÁRIA  
2.1. Ao curso de extensão Pensamento Lésbico Contemporâneo serão ofertadas 50 
vagas, sendo 30 exclusivamente para o município de Salvador, Bahia. O curso terá carga 
horária total de 88 horas e a jornada de 12 horas. 
  
3. DA INSCRIÇÃO  
3.1. A inscrição ocorrerá no período de 11/08/2017 a 25/08/2017 via e-mail 
(pensamentolesbico2017@gmail.com).  
3.2. A candidata deverá apresentar os documentos relacionados a seguir:  

a) Formulário de Inscrição devidamente preenchido e assinado (conforme item 3.3.);  
c) Curriculum Vitae ou Curriculum Lattes;  
d) Carta de Intenção, obedecendo aos seguintes critérios: conter até duas páginas 
digitadas, fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço 1,5, estar devidamente datada e 
assinada pela candidata e responder as seguintes questões: 1) Por que deseja fazer o 
curso? 2) Quais são as expectativas profissionais, militantes, subjetivas e/ou acadêmicas 
em relação ao curso? 3) Em razão da necessidade de escrita de um ensaio final de até 08 
páginas ou de realização de um vídeo documentário para a conclusão do curso, qual 
assunto você gostaria de abordar? 4) Qual sua relação com a temática geral do curso? 
Caso seja uma candidata do município de Salvador/BA, indicar a disponibilidade para 
participação na jornada de um dia que encerrará o curso no município. 

3.3. A candidata deverá acessar o formulário de inscrição em anexo, baixar o arquivo e 
preencher todos os dados solicitados. Em seguida, deverá imprimir o formulário de 
inscrição, datá-lo e assiná-lo para posterior envio por e-mail para a coordenação do 
curso. 
3.4. Como curso de extensão que visa beneficiar um público específico, serão 
priorizadas inscrições de pessoas autodeclaradas lésbicas, sapatões, entendidas, 
bissexuais, trans*, LGBT, além de militantes dos movimentos sociais, ativistas LGBT, 
gestoras de políticas públicas em gênero e diversidade e futuras acadêmicas dos Estudos 
de Gênero e Diversidade. Será aceito dossiê de inscrição no curso apenas com o Nome 
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Social em caso de pessoa trans*. Alternativas de acessibilidade poderão ser criadas para 
cursistas com deficiências. 
3.5. É de inteira responsabilidade da candidata o preenchimento correto do Formulário 
de Inscrição, do Curriculum Vitae ou Curriculum Lattes, da carta de intenção e envio da 
documentação completa referida neste Edital para a homologação de sua inscrição. 
3.6. O envio da documentação incompleta, ou seja, faltando qualquer documento 
constante no item 3.2 deste edital, acarretará a desclassificação da candidata. 
3.7. É de inteira responsabilidade da candidata inscrita o acompanhamento da 
divulgação das informações referentes a este processo seletivo no site e página do 
facebook do GIRA/UFBA. 
(<http://generoesexualidade.ffch.ufba.br>). 
3.8. A inscrição nesse processo seletivo implicará a aceitação irrestrita das condições 
contidas neste Edital e nos demais avisos, comunicados, erratas e editais 
complementares, não cabendo à candidata qualquer recurso no âmbito administrativo. 

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO  
4.1. O julgamento da seleção das inscritas será realizado por uma banca de seleção 
formada por três membros indicados pela Coordenação do Curso, envolvendo todas as 
entidades promotoras.  
4.2. A seleção será realizada a partir da análise da Carta de Intenção, sendo aprovadas as 
candidatas que, segundo a banca de seleção, apresentarem o maior impacto como 
futuras multiplicadoras das ideias e das autoras estudadas no curso. 
4.3. A carta de intenção, de caráter eliminatória e classificatória, terá valor máximo de 
10 (dez) pontos e será avaliada considerando-se os aspectos explicitados a seguir: 1) 
Adequação ao tema proposto; 2) Boa exposição das ideias; 3) Consistência na 
exposição de ideias e 4) Compromisso com o combate à lesbofobia em todos os níveis 
na sociedade brasileira. À Carta de Intenção poderá ser anexada uma carta de 
recomendação de instituições públicas e privadas ligadas à defesa e promoção dos 
direitos de lésbicas e outros grupos oprimidos. 
4.4. O número de candidatas selecionadas está condicionado à possibilidade gerencial 
do curso, podendo ser ampliado ou reduzido o número de vagas sem prévio acordo com 
as candidatas. 
  
5. DA MATRÍCULA  
5.1. As orientações para o ingresso no curso de extensão Pensamento Lésbico 
Contemporâneo serão disponibilizadas no site do GIRA/UFBA. Será necessário, de 
antemão, cadastrar-se no ambiente virtual de aprendizagem MOODLE/UFBA. 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
6.1. Os itens constantes do Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 
acréscimos, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser publicado.  
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6.2. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Coordenadora da 
Seleção do Curso, no âmbito de sua competência. 

Salvador, 06 de agosto de 2017 

Bárbara Elcimar dos Reis Alves 
Coletivo Lesbibahia 

Valéria Noronha 
Coordenadora do Mária Quitéria/UFBA 

Felipe Bruno Martins Fernandes 
Coordenador do GIRA/UFBA


