
PROFIS
ProFIS é um curso de ensino
superior  da UNICAMP,
voltado aos estudantes que
cursaram o ensino médio em
escolas públ icas de
Campinas.  

COMVEST
A Comissão Permanente para
o Vest ibular  Unicamp é a
inst ituição responsável  pelo
vest ibular  de ingresso na
universidade.  Busca
promover a inclusão,
diversidade étnica,  socia l  e
regional .  

Neste número do Bolet im da PRG, trazemos uma
entrevista com a Professora Josianne Cerasol i ,  do
Observatório de Direitos Humanos sobre o Prêmio de
Reconhecimento Acadêmico em Direitos Humanos
Unicamp-Inst ituto Vladimir  Herzog.  

Destacamos também o Edital  conjunto da PRG e
PROEC, de apoio a projetos voltados para o processo
de integração extensão e ensino,  com especial  atenção
àqueles mult i  ou transdiscipl inares.

Aproveitamos o iníc io do ano para agradecer o apoio
da comunidade nas diversas inic iat ivas da PRG em
2021,  e reaf irmar nosso compromisso com a
Universidade.

Boa le itura!  
Equipe PRG
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QUEM PODE SE CANDIDATAR?

A primeira edição do prêmio
recebeu inscrições de
pesquisadores e pesquisadoras da
Unicamp, da Unesp e da USP. Esta
segunda edição do prêmio acolhe
candidaturas de todas as
instituições públicas de ensino e
pesquisa ativas no estado de São
Paulo, ampliando a abrangência
para as universidades e os institutos
federais, os institutos de pesquisa
públicos e as FATECs, por exemplo.
Afinal, o conhecimento
comprometido com a vida pode
estar em muitos lugares e ações.

Nesta edição, serão cinco
categorias premiadas:
●  Ciências exatas, engenharia e
tecnologia;
● Ciências biológicas e da saúde;
●  Ciências humanas, sociais e
econômicas;
● Artes, comunicação e linguagem;
● Educação.

ACESSE O EDITAL

A DeDH é um órgão da
administração central  da
Unicamp que tem a f inal idade
de promover o respeito à
dignidade da vida como valor
fundamental  à  real ização dos
objet ivos da Universidade e
garantir  que nela sejam
prat icadas ações de
valor ização da tolerância ,  da
cidadania e da inclusão,
assegurando a diversidade,  a
plural idade e a equidade
entre seus membros.

O que uma univers idade pode fazer  pela  dignidade da vida?

SUA PESQUISA COMPROMETIDA
COM A VIDA MERECE UM PRÊMIO
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Se você está passando por isto,  não f ique só!  

Entrevista com a Profa.  Dra.  Josianne Cerasol i ,  Coordenadora do
Observatório de Direitos Humanos da Unicamp

O Prêmio de Reconhecimento
Acadêmico em Direitos Humanos
Unicamp-Instituto Vladimir Herzog,
criado em 2020, tem origem na
convicção sobre a importância de se
renovar o compromisso da
universidade com a defesa dos
direitos humanos das gerações do
presente e do futuro. Ele assume
publicamente a necessidade de criar
e difundir conhecimentos de todas
as áreas, capazes de proteger e
promover a dignidade da vida e de
todas as formas de existência. A
premiação das pesquisas
sintonizadas com esses princípios
visa reconhecer, a cada ano, a
importância desse pacto entre a
universidade pública e a sociedade.

Mas como uma pesquisa pode ser  reconhecida como comprometida
em proteger  e  promover  a  v ida digna? 
As diretr izes do Prêmio são claras e ,  ao mesmo tempo,  permitem
que numerosas pesquisas se engajem nessa pauta.  Estão
al inhadas com o Prêmio pesquisas compatíveis  com o respeito à
dignidade e à sustentabi l idade da vida,  renovando o direito da
comunidade do planeta de ser ,  exist ir  e cumprir  suas funções
nos processos de constante transformação.  Também são
candidatas aquelas engajadas com a superação de todas as
formas de desigualdade e com o desenvolvimento de prát icas,
técnicas e conceitos comprometidos com a preservação e
reprodução da vida.  Pesquisas que apoiam a formação de
profiss ionais  comprometidos com a vida digna,  com a mudança
social  e com a preservação dos recursos naturais  e culturais
essenciais  à  existência plena das gerações do presente e do
futuro também estão no perf i l  do Prêmio.  Incentivar o respeito
mútuo,  a  empatia ,  a  cultura de paz,  a  equidade,  o diá logo,  as
prát icas de sol idar iedade local  e g lobal ,  voltada às necessidades
dos mais vulneráveis  e pautada pela responsabi l idade
compart i lhada,  está em total  harmonia com esse Prêmio.  

Ou seja ,  não se trata de premiar pesquisas sobre direitos
humanos,  mas aquelas comprometidas com os direitos humanos,
com o direito da comunidade do planeta em ser e exist ir
plenamente.  Ele assume,  portanto,  como desejável  e plenamente
possível  que esse compromisso com a vida plena,  digna e justa
esteja presente em todas as áreas do conhecimento.  

Sua pesquisa está comprometida com a dignidade da vida? Então ella
merece um prêmio! As inscrições de pesquisas de graduação, mestrado e
doutorado, concluídas em 2021, poderão ser feitas até o fim de janeiro de
2022. A premiação será no Dia Mundial da Diversidade Cultural para o
Diálogo e o Desenvolvimento, dia 21 de maio. Poderia ser mais
convidativo?

OUÇA MAIS AQUI

http://www.direitoshumanos.unicamp.br/editais/edital-dedh-no-02-2021-premio-de-reconhecimento-academico-em-direitos-humanos-unicamp-instituto-vladimir-herzog/
https://www.rtv.unicamp.br/?audio_listing=2o-premio-de-reconhecimento-academico-em-direitos-humanos-unicamp-e-instituto-vladimir-herzog-recebem-inscricoes-ate-31-de-janeiro


As pró-reitor ias da Unicamp, de Extensão e Cultura (Proec)  e de
Graduação (PRG) lançaram um edital  de apoio f inanceiro para as
inic iat ivas que promovam a integração da extensão na graduação
no próximo ano.  Podem ser inscr itos projetos que est imulem a
troca de conhecimentos entre a Universidade com a comunidade
externa.  Serão dest inados R$ 200 mi l  para custear todos os
projetos vencedores.

Cada projeto precisa estar  v inculado às at iv idades acadêmicas
de graduação,  ser  coordenado por docentes ou pesquisadores,
ter  a part ic ipação de alunos,  serem todos vinculados à Unicamp
e estabelecer c laramente apl icação do projeto com uma
comunidade externa a Universidade.

As inscr ições estão abertas até o dia 1 de fevereiro do próximo
ano.  Os projetos selecionados serão conhecidos em 21 de março
de 2022 e a apl icação dos mesmos se dará no período de 31 de
março do mesmo ano até exatamente 12 meses subsequentes.  

Os interessados em inscrever seus projetos podem acessar o
l ink:  https://forms.gle/vTiES9TbHV2frDVa6

Contato PRG: prg@unicamp.br

Participaram deste número
PRG: Laura Rifo,  Marcela
Santander
DeDH: Josianne Cerasol i
COMVEST: Jul iana Sangion
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INTEGRAÇÃO ENSINO/EXTENSÃO
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Gostaria de participar de um projeto de extensão e não sabe onde
procurar? A PRG listou propostas de projetos de extensão coletadas
através do questionário "Qual é seu projeto de integração extensão e
ensino?"

Clique aqui para conferir

PROCURA-SE PROJETO

A Unicamp e a
Universidade Federal  de
São Carlos (UFSCar)  i rão
unif icar  a seleção para o
ingresso de estudantes
indígenas a part ir  de 2022.   
As inscr ições são gratuitas
e deverão ser feitas
exclusivamente no s ite da
Comvest entre os dias 13
de dezembro de 2021 e 20
de janeiro de 2022 .  

Os editais  com as regras e
o número de vagas por
curso estão disponíveis  no
site das inst ituições,  ass im
como o calendário
completo do processo.  

Na UFSCar,  será a 15ª
edição da modal idade de
ingresso para estudantes
indígenas;  na Unicamp, a
quarta.  A Unicamp oferece
130 vagas,  distr ibuídas em
todos os cursos da
Universidade;  a UFSCar
oferece até duas vagas por
curso em 65 diferentes
carreiras .

  VESTIBULAR INDÍGENA

http://www.proec.unicamp.br/
http://www.prg.unicamp.br/
https://forms.gle/vTiES9TbHV2frDVa6
http://www.prg.unicamp.br/wp-content/uploads/2021/12/projetos_EXTENSao.pdf
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