
 

 

 
 
 

Contratação de bolsistas 
Planos de trabalho 

 
1. Introdução 

 
O Laboratório Herbert de Souza – Tecnologia e Cidadania (Laboratório Betinho) foi criado pela 
COPPE/UFRJ em parceria com o COEP – Rede nacional de Mobilização Social - COEP. 
A partir da experiência acumulada pela Rede ao longo de sua trajetória voltada ao 
desenvolvimento de comunidades vulneráveis, o Laboratório Betinho pretende aprimorar 
estratégias metodológicas articulando desenvolvimento tecnológico e inovação social e contribuir 
para a geração de conhecimento na área. 
 
O projeto de extensão aprovado na UFRJ - “Rede de Saberes”, tem como objetivo contribuir para 
a melhoria das condições de vida em comunidades de baixa renda por meio da criação de uma 
rede de intercâmbio de técnicas, tecnologias sociais e saberes aplicáveis aos processos de 
desenvolvimento local, envolvendo a conjugação dos conhecimentos popular e acadêmico. 
 
A Rede dos Saberes será um canal de intercâmbio e geração de conhecimentos aplicáveis de 
forma prática e objetiva ao desenvolvimento socioeconômico e melhoria da qualidade de vida em 
comunidades de baixa renda. Envolverá o encontro dos saberes tradicionais acumulados nas 
comunidades com os saberes científicos produzidos na Universidade, acarretando um processo 
de trocas em rede, onde os nós dessa rede são detentores do conhecimento a ser compartilhado 
de forma horizontal e não hierárquica. A principal via de registro, compartilhamento e geração de 
técnicas, tecnologias, estratégias e soluções será um aplicativo para aparelhos móveis ligados á 
internet. A ação ocorrerá no âmbito da Rede de Comunidades do Semiárido, formada por 90 
comunidades do nordeste brasileiro.  
 
Para mais informações, acesse http://www.labtecbetinho.coppe.ufrj.br/nossos-projetos/rede-dos-
saberes/ 
 

2. Bolsistas – Vagas para alunos de graduação da UFRJ; 
 

2.1 –Área de Gastronomia – A partir do 3º Período 
 

• Função:  
o Pesquisar tecnologias sociais e saberes populares relacionados à gastronomia, 

segurança alimentar e alimentação alternativa, passíveis de documentação para 
criação dos primeiros itens compartilháveis na Rede dos Saberes. 
A prospecção será feita via contato à distância, via Internet com as comunidades 
envolvidas no projeto. 

o Catalogar conhecimentos e técnicas desenvolvidos no âmbito da Universidade e 
passíveis de aplicação/divulgação/troca nas comunidades. 

• Formação acadêmica: graduação 

• Remuneração: R$500,00 (quinhentos reais mensais) 

• Carga horária: 20 horas semanais 

http://www.labtecbetinho.coppe.ufrj.br/nossos-projetos/rede-dos-saberes/
http://www.labtecbetinho.coppe.ufrj.br/nossos-projetos/rede-dos-saberes/


 

 

• Período do processo: de 30/08/2017 a 11/09/2017. 
 

 
 

 
2.2 – Área de Comunicação – A partir do 3º Período 

 

• Função:  
o Acompanhar a animar a Rede dos Saberes desenvolvendo ações compatíveis 

com as características dos grupos nas comunidades, que estejam de acordo 
com o desenrolar das atividades e das demandas surgidas ao longo da 
execução do projeto. 

o Desenvolver canal de comunicação em redes sociais para interação das equipes 
em campo e na Universidade. 

• Formação acadêmica: graduação 

• Remuneração: R$500,00 (quinhentos reais mensais) 

• Carga horária: 20 horas semanais 

• Período do processo: de 30/08/2017 a 11/09/2017 
 

 
2.3 – Área de desenvolvimento de sistemas – A partir do 3º Período 

 

• Função: Apoiar o desenvolvimento de um aplicativo que organize o material e o torne 
acessível aos usuários, com dois formatos: para acesso em equipamentos como 
laptops e desktops e para aparelhos móveis. 

• Formação acadêmica: graduação 

• Remuneração: R$500,00 ( quinhentos reais mensais) 

• Carga horária: 20 horas semanais 

• Período do processo: de 30/08/2017 a 11/09/2017. 
 

 
 
 
 

 
 


