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O docente do Programa de Pós-Graduação e pesquisador André Sidnei Musskopf, 
coordenador do Projeto de Pesquisa do Programa DocFix da FAPERGS/CAPES, e a 
pesquisadora Carolina Bezerra de Souza, bolsista de pós-doutorado do mesmo projeto, 
tornam público o presente Edital, que visa selecionar 1 (um ou uma) bolsista de Iniciação 
Científica para o projeto de pesquisa abaixo relacionado, em consonância com os dispositivos 
da Lei Federal nº 8.666/93, http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm e com o 
Edital FAPERGS/CAPES 04/2018, disponível no site http://fapergs.rs.gov.br/2018. 

1 – Projeto 
1.1 – Título: Polifonia e dialogismo nos discursos sobre mulheres no Novo Testamento: estudo 

comparativo a partir do Evangelho de Marcos 
1.2 – Resumo: Entendendo que os textos sagrados, em especial suas narrativas, são tanto 
reflexo da cultura onde surgiram como influenciadores da cultura das comunidades que as 
contam e recontam, os textos sagrados são um dos objetos de estudo tanto da Teologia como 
das Ciências da Religião. Em especial quando se trata das relações de gênero, os textos 
sagrados são bases arquetípicas e modelos de comportamento. Por isso, compreender 
profundamente seus múltiplos discursos, o uso atual destes discursos e propor novas 
significações que podem influenciar positivamente a cultura são alguns dos alvos dessas 
áreas de estudo. Dentro desse quadro, este projeto visa dar continuidade à pesquisa sobre os 
discursos e estratégias discursivas do Evangelho de Marcos com respeito às relações de 
gênero contidos em perícopes nas quais as mulheres e Jesus são conjuntamente sujeitos 
histórico-narrativos. Pretende-se analisar as reverberações desse discurso em outras 
composições do Novo Testamento. Para isso, pretende-se fazer a análise da narrativa e do 
discurso dos textos paralelos nos demais Evangelhos canônicos e comparação dos resultados 
com o discurso de outros textos reconhecidamente opressores das mulheres, como, por 
exemplo, os códigos domésticos e orientações de silêncio e submissão. Propõe-se, com este 
projeto, um estudo desses textos sagrados a partir de uma perspectiva interdisciplinar. A 
metodologia conjuga a categoria de gênero na análise dos textos bíblicos a partir dos aportes 
da Teologia e Hermenêutica Feministas, com base nos estudos de Elizabeth Schüssler 
Fiorenza, Luise Schottroff e Ivoni Richter Reimer, com uma abordagem literária da narrativa e 
do discurso, utilizando como fundamento o pensamento de Paul Ricouer e Mikhail Bakhtin. O 
ponto de partida é o texto e uma reconstrução de quadros econômicos e sociais do período de 
origem dos textos, que tanto a análise de gênero como a análise do discurso necessitam. A 
hipótese é que os Evangelhos de Mateus, Lucas e João reverberam alguns discursos e 
tradições do Evangelho de Marcos, mas atenuam sua força inovadora. Ainda assim, mantêm 
um discurso libertador para as mulheres em comparação com outros textos presentes em 
cartas paulinas e deuteropaulinas. 
 
2 – Requisitos e compromissos da ou do bolsista 
2.1 - Estar regularmente matriculada ou matriculado em qualquer curso de graduação 
oferecido pela Faculdades EST;  

2.2 - Demonstrar potencial interesse na carreira de pesquisador ou pesquisadora;  
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2.3 - Não ter reprovação em componentes fins com o projeto de pesquisa;  

2.4 - Cumprir integralmente as atividades previstas no plano de trabalho aprovado, relativas 
ao projeto de pesquisa;  

2.5 – Não ter pendências em relatórios de bolsista e/ou reprovação de relatório; 

2.6 - Não ter vínculo empregatício de qualquer natureza, nem receber qualquer outra bolsa de 
qualquer outra agência de fomento federal, estadual ou municipal;  

2.7 - Nas publicações e trabalhos apresentados, fazer referência a sua condição de bolsista 
da FAPERGS;  

2.8 - Apresentar os resultados alcançados no desenvolvimento do plano de trabalho através 
de Relatório Técnico e sob a forma de painéis/pôsteres e exposições orais, por ocasião do 
Seminário de Iniciação Científica; 
2.9 – Integrar o Programa de Gênero e Religião e o Núcleo de Pesquisa de Gênero, aos quais 
o Projeto, o Coordenador e a Pesquisadora estarão vinculados e vinculada.  
 
3 - Documentação 
3.1 – A candidata ou o candidato deverão apresentar os seguintes documentos: 
- cópia do CPF/RG;  

- cópia do comprovante de matrícula; 
- comprovante de residência (conta de luz, água, telefone fixo, contrato de aluguel, se não 
tiver nenhum destes documentos em seu nome, uma declaração do dono da moradia, 
registrada em cartório, será considerada comprovante de residência); 
- carta de intenções apresentando motivações e competências para atuar no projeto; 
3.2 – A documentação deverá ser entregue na Secretaria Acadêmica em envelope fechado 
com a descrição “BIC – DocFix FAPERGS/CAPES” e nome da candidata ou do candidato. 
 
3 – Cronograma de candidatura e implementação da bolsa 
3.1 – Abertura do presente edital: 20 de junho de 2018. 
3.2 – Prazo para inscrição: 05 de julho de 2018. 
3.3 – Entrevistas com candidatas e candidatos: 06 de julho de 2018. 
3.4 – Divulgação do resultado em ordem de prioridade: 09 de julho de 2018. 
3.5 – Eventuais pedidos de reconsideração deverão ser encaminhados no prazo de 24 horas 
a partir da divulgação do resultado e serão apreciados pelo pesquisador e pela pesquisadora 
responsáveis pelo projeto, podendo solicitar parecer da Comissão de Pesquisa da Faculdades 
EST. 
3.6 – Cadastramento da ou do bolsista selecionada ou selecionado no SigFAPERGS 
(http://sig.fapergs.rs.gov.br/) e abertura de conta corrente no Banrisul em seu nome (uma 
conta comum com os dígitos iniciais “35”): 10 de julho de 2018. 
3.7 – Encaminhamento dos documentos à FAPERGS: 16 de julho de 2018. 
3.8 – Início das atividades da ou do bolsista aprovada ou aprovado: 01 de agosto de 2018. 
3.9 – Duração da bolsa: 23 meses. A bolsa será paga no valor estabelecido pela FAPERGS 
(R$ 400,00), a cada mês diretamente na conta da ou do bolsista aberta para tal fim numa 
agência do BANRISUL (item 3.6). 
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