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GRUPO DE TRABALHO  

POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE À INSEGURANÇA ALIMENTAR E À FOME 

PRÓ-REITORIA DE CULTURA E EXTENSÃO 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  

 
 
EDITAL INTERNO 01/2021 
 
Abertura de inscrições para preenchimento de bolsa para aluno de pós-graduação para atuar junto 

ao Grupo de Trabalho Políticas Públicas de Combate à Insegurança Alimentar e à Fome.  

 

DO PROGRAMA: 

 

Este Grupo de Trabalho atua em duas frentes, concomitantes e complementares: em primeiro lugar, 

a discussão sobre os sistemas alimentares (noções de “fome”, de “segurança alimentar”, de 

“soberania alimentar” etc.), bem como o monitoramento, o diagnóstico e a proposição de políticas 

públicas para o enfrentamento da insegurança alimentar. Tais atividades estão estreitamente 

relacionadas, na medida em que a discussão sobre os conceitos é parte fundamental do diagnóstico 

do fenômeno, e também condição essencial para o estabelecimento de políticas eficazes visando 

combatê-lo. O monitoramento das políticas públicas será acompanhado de um diagnóstico acerca 

do funcionamento e dos resultados obtidos por tais políticas, pela compilação dos indicadores de 

insegurança alimentar disponíveis, bem como de proposições destinadas ao aperfeiçoamento das 

medidas em vigor.  

 

CONCESSÃO DAS BOLSAS: 

 

O Grupo de Trabalho Políticas Públicas de Combate à Insegurança Alimentar e à Fome dispõe de 

7 bolsas de Pós-Graduação, no valor de R$ 1.600,00 mensais com duração de 12 meses, no período 

de janeiro a  dezembro de 2022. 
 
O aluno fará jus à remuneração mensal mediante comprovação de frequência informada pelo 

docente responsável à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão. 
 
DAS INSCRIÇÕES DOS ESTUDANTES: 
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Os estudantes regularmente matriculados em cursos de pós-graduação da Universidade de São 

Paulo interessados poderão se candidatar entre 07/12/2021 e 10/12/2021, exclusivamente   online, 

no link: 

https://docs.google.com/forms/d/1Tx8umJLxtOKmMGFrRdU35W3HHWWsOZ8Op0kywrZcH

9A/viewform?edit_requested=true  

 

Cada candidato deve se inscrever, através do formulário disponibilizado online, em uma das linhas 

de pesquisa abaixo: 

 

1. Fome: conceitos, mensuração, identificação e impactos na saúde 

2. Políticas públicas e ações coletivas  

3. Tecnologia da informação, inteligência artificial e gestão para a mitigação da insegurança 

alimentar 

Não serão aceitas inscrições por e-mail. 

Os candidatos não podem ter vínculo empregatício com a Universidade de São Paulo. Inscrições 

enviadas fora do período informado serão invalidadas. Não é permitido acumular com outras 

bolsas da Universidade de São Paulo. 

 
 

DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 

 

O GT selecionará os bolsistas com base no Currículo Lattes e na motivação, conforme preenchida 

pelo candidato no formulário de inscrição. 

 

A classificação dos candidatos inscritos observará os seguintes critérios: 

1. Interface da pesquisa com um dos temas a seguir: Fome: Conceitos, Mensuração e 

Identificação; Políticas públicas e ações coletivas; Tecnologia e gestão para a mitigação da 

insegurança alimentar;  

2. Experiência em projetos coletivos.  
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DAS OBRIGAÇÕES E ORIENTAÇÕES AO BOLSISTA: 

 

No período da realização das atividades, o bolsista cumprirá 20 horas mensais. O horário das 

atividades será combinado de acordo com as conveniências mútuas. 

 

Ao término da bolsa, o aluno deverá enviar o relatório individual da atividade desenvolvida ou 

produto final da bolsa para o Docente Responsável pelo Projeto até dia 31/01/2023. 

 
 
DO DESLIGAMENTO DO BOLSISTA E REALOCAÇÃO DA BOLSA: 
 
O aluno poderá ser desligado do Programa a qualquer momento, seja por desistência, a pedido, 

por perda de vínculo com a Universidade, ou quando for detectado rendimento insuficiente nas 

atividades programadas, após ser advertido pelo docente supervisor. 

 

A bolsa liberada poderá será destinada a outro aluno, conforme ordem de classificação. 

 

Nos casos de remanejamento de bolsas remanescentes, o Grupo de Trabalho entrará em contato 

diretamente com o aluno a receber a bolsa. 

 

DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 
 
A divulgação dos resultados de seleção será publicada em 16/12/2021 no site da Pró-Reitoria de 

Cultura e Extensão da USP (https://prceu.usp.br). 

 
 

Cronograma 
Inscrições dos estudantes 07/12/2021 a 10/12/2021 

Resultado dos selecionados 16/12/2021 

Período das atividades Janeiro a dezembro de 2022  

Relatório 31/01/2023 

 


