
 

CARTA CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO PARA MINISTRAR PALESTRAS E 

OFICINAS NO PROJETO: OGUNTEC ELAS NAS EXATAS 

2016 

 

O INSTITUTO CULTURAL STEVE BIKO (ICSB), torna público o convite para participação no processo seletivo que 

definirá as formadoras que ministrarão palestras e oficinas para alunos e alunas do Projeto Oguntec / Elas nas 

Exatas. Poderão participar estudantes egressas do Instituto Cultural Steve Biko que já concluíram ou estejam 

cursando a graduação em áreas associadas à ciência e tecnologia. 

 

 Objetivo Geral 

Difundir experiências exitosas de mulheres negras cientistas por meio de palestras e oficinas com a perspectiva 

de estimular o protagonismo de alunas de escolas públicas de Salvador na produção de conhecimentos científicos 

e tecnológicos, bem como, desmistificar estereótipos negativos quanto a participação de mulheres nas carreiras 

científicas e tecnológicas.      

 

 I – INSCRIÇÕES: Para manifestar interesse em participar da seleção deverá enviar documentos através do e-mail: 

secretaria@stevebiko.org.br no período de: 01 de março a 21 de março de 2016.  

II - DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA  

No ato da inscrição é necessário enviar:  

a) curriculum lattes  

b) Carta de apresentação (contendo: uma descrição do histórico de interação com o Instituto Steve Biko e as 

motivações para participar da seleção); 

III - AS ATIVIDADES DO PROJETO 

a) O Programa Oguntec na edição de 2016 desenvolverá um conjunto de atividades de estimulo a ciência, 

previsto no projeto que foi contemplado na seleção do edital Elas nas Exatas, lançado pelo Fundo Elas.  

b) As palestras e oficinas acontecerão no Colégio Edgar Santos – Garcia, no turno da tarde  

c) As atividades terão início no mês de abril e finalizarão em novembro de 2016 

IV – ETAPAS DE SELEÇÃO 

a) Entrevista  

b) Apresentação de uma miniaula aos coordenadores do Projeto. 

V – DIVULGAÇÃO DOS SELECIONADOS: 29 de março de 2016 no site: www.stevebiko.org.br ou na Sede do 

Instituto Steve Biko. 

Salvador, 01 de março de 2016  

Tarry Cristina Pereira 

 Diretora Pedagógica 


