
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO- UFOP

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – PROEX
Coordenadoria de Comunicação Institucional - CCI

Campus Universitário Morro do Cruzeiro, s/n - Bauxita - CEP 35400- 000 - Ouro Preto - MG - Brasil
www.ufop.br

Edital conjunto PROEX e CCI nº 01, de 15 de maio de 2020

Dispõe sobre processo de inscrição de
estudantes de graduação da UFOP para
integrarem as equipes de coordenação geral
e curadorias da 1ª Mostra Multi, de arte e
cultura.

A Universidade Federal de Ouro Preto, por meio da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) e da
Coordenadoria de Comunicação Institucional (CCI), no uso das atribuições que lhes confere o
Regimento Geral da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), torna pública, para conhecimento da
comunidade universitária, a abertura do processo de inscrição para seleção de estudantes de graduação
de vários cursos da UFOP para integrarem as equipes de curadorias da 1ª Mostra Multi de arte e cultura.

1. Da concepção:
Com o objetivo de suavizar a tensão estabelecida pela pandemia de COVID-19 e em conformidade com
as definições da reunião do Conselho Universitário (CUNI) em 17 de março de 2020, a Pró-reitoria de
Extensão e Cultura (PROEX) e a Coordenadoria de Comunicação Institucional (CCI) idealizaram uma
mostra digital de arte e cultura que pretende provocar a exibição de atividades artísticas durante o
período de isolamento social.

A “1ª Mostra Multi” adotará a ideia de “Interações” como eixo temático/provocativo para propor um
espaço virtual de criação e produção de obras artísticas e eventos culturais. A mostra buscará reunir
trabalhos elaborados principalmente pela comunidade acadêmica da UFOP, embora artistas,
palestrantes e debatedores sem vínculo com a UFOP possam participar voluntariamente. Desta forma
procurará perscrutar o universo digital de modo a revelar formatos e proporcionar experiências múltiplas
de interações entre artistas e públicos. A escolha deste elemento de composição, que dá nome à Mostra,
carrega consigo a variedade de possibilidades de produções artísticas que poderão ser apresentadas em
plataformas digitais.

Escolhemos seis áreas (Artes cênicas, Artes visuais, Audiovisual, Culturas Digitais, Memória e Música)
para que os curadores possam montar uma programação a partir de arquivos digitais existentes e/ou
criações de novas propostas artísticas e culturais. O Cine Vila Rica também terá sua programação de
filmes acrescida nesta plataforma.

2. Dos objetivos da Mostra Multi:
Objetivo geral:
- estimular na academia e em toda a sociedade a criação e frequentação de obras artísticas e eventos
culturais produzidos em meios digitais.

Objetivos específicos:
- definir plataformas online para a disponibilização de obras, realização de eventos culturais e realização
de debates;
- discutir possibilidades de uso de ferramentas de comunicação em meios digitais tendo em vista a
perspectiva das possibilidades de formas de interação geradas por esses meios;
- criar fissuras nas superfícies dos espaços digitais, buscando expor as estruturas sobre as quais eles
surgem para os usuários - de modo a provocar interrupções nos ritmos de navegação e sugerir
possibilidades de emancipação dos sujeitos enquanto usuários de tecnologias de comunicação;
- mobilizar estudantes, docentes e técnicos da UFOP para a produção obras de artes originais para a
mostra;
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- estimular a troca de obras, materiais, conhecimentos e experiências com artistas e pesquisadores de
outras instituições de ensino.

3. Das vagas oferecidas:
Serão oferecidas vagas para produção geral, vinculadas à PROEX e à CCI, bem como vagas para cada
curadoria e para a programação do Cine Vila Rica, tal como especificado abaixo. As bolsas serão de 15h
semanais e terão duração de dois meses (junho e julho), sendo que a remuneração será no valor de
R$ 300,00 por mês. Todos os(as) estudantes candidatos(as) deverão dispor de acesso à internet e
equipamentos suficientes para realizar as tarefas necessárias a distância, incluindo a
possibilidade de realização de reuniões por webconferência.

A) Produção geral:

Serão oferecidas três vagas, nos seguintes perfis:
● Vaga 1 - Gestão de mídias sociais: o(a) estudante deverá ter conhecimento de mídias sociais e ser

capaz de definir estratégias de divulgação de notícias em redes sociais. Além disso deve ser capaz
de identificar tipos de públicos diferentes e de trabalhar com ferramentas de análise de dados sobre
a frequentação das mídias sociais. Também vai colaborar com a disponibilização de materiais
produzidos pelas curadorias na página e nas redes sociais;

● Vaga 2 - Criação de artes e outros materiais para divulgação da Mostra Multi na página e nas redes
sociais: o(a) estudante deverá ter conhecimento de design gráfico, tratamento de fotografias e
criação de cartazes e banners para várias mídias sociais. Além disso atuará de modo a colaborar
para a criação e aplicação da identidade visual da mostra. Também vai colaborar com a
disponibilização de materiais produzidos pelas curadorias em website e redes sociais;

● Vaga 3 - Manutenção da página: o(a) estudante deverá ser capaz de criar conteúdo e atualizar a
página da Mostra Multi na internet, colaborando também para a disponibilização de conteúdo em
áudio, vídeo, textos e fotografias nas redes sociais.

B) Curadorias:

B.1) Artes Cênicas - serão oferecidas duas vagas, nos seguintes perfis:
● Vaga 1 - Produção de eventos: o/a candidato/a deverá estar regularmente matriculado/a a partir do

5º período do curso de graduação universitária em Artes Cênicas, ter experiência comprovada na
organização e produção de eventos artísticos, científicos e/ou culturais, bem como conhecimento
em linguagem audiovisual e comunicação em redes sociais.

● Vaga 2 - Gestão de mídias sociais: o/a candidato/a deverá estar regularmente matriculado/a a partir
do 3º período do curso de graduação universitária em Artes Cênicas, ter experiência com programas
computacionais de edição de áudio e vídeo, bem como plataformas de videoconferência e outras
redes sociais de compartilhamento de conteúdo. É desejável conhecimento sobre a organização e
produção de eventos artísticos, científicos e/ou culturais.

B.2) Artes Visuais - serão oferecidas duas vagas, ambas conforme o seguinte perfil:
● Para ser bolsista, a(o) estudante deverá estar regularmente matriculada(o) a partir do 2º período de

curso graduação universitária das áreas de Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas ou
Lingüística, Letras e Artes da UFOP, ter comprovado conhecimento nas áreas de artes visuais,
design, vídeo ou mídias sociais e perfil e desempenho acadêmico compatíveis com as atividades
previstas na curadoria.

B.3) Audiovisual - serão oferecidas duas vagas, nos seguintes perfis:
● Vaga 1 - produção de eventos e audiovisual: o(a) candidato(a) deverá ter conhecimento em

linguagem audiovisual (cinema, TV e vídeo); organização e produção de eventos (especialmente
artístico/culturais); assessoria de comunicação e comunicação em redes sociais. Além disso deverá
ter capacidade de organização, interação e diálogo externo. É desejável possuir escrita e oralidade
também em língua espanhola.

● Vaga 2 - edição e montagem de áudio e vídeo: o(a) candidato(a) deverá ter conhecimento em
linguagem audiovisual (cinema, TV e vídeo); edição/montagem de vídeo e som. Além disso deverá
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ter capacidade de organização, interação e diálogo externo. É desejável possuir escrita e oralidade
também em língua espanhola.

B.4) Cine Vila Rica - serão oferecidas duas vagas, nos seguintes perfis:
● Vaga 1 - perfil de produção em eventos e em audiovisual;
● Vaga 2 - perfil de edição final e produção de vinhetas e videografismos.

B.5) Culturas Digitais - será oferecida uma vaga, conforme o seguinte perfil:
● Produção de eventos e culturas digitais: o(a) candidato(a) deverá estar regularmente matriculada(o)

a partir do 3º período em curso de graduação da UFOP; ter desempenho acadêmico em
conformidade com os critérios para concessão de bolsas pela UFOP; possuir conhecimentos sobre
organização e produção de eventos (especialmente artístico/culturais ou tecnológicos); possuir as
habilidades necessárias para colaborar com a realização de atividades de comunicação em redes
sociais. Além disso deverá ter capacidade de organização, interação e diálogo externo. É desejável
ainda que tenha conhecimentos de software livre e da forma de organização de trabalho pelas
comunidades que produzem software livre e open source.

B.6) Memória - serão oferecidas duas vagas, ambas com o seguinte perfil:
● Para ser bolsista, a (o) estudante deverá estar regularmente matriculada (o) a partir do 3º período

dos cursos de graduação em História ou Museologia da UFOP. É desejável que tenha experiência
ou interesse em tecnologias digitais.

B.7) Música - serão oferecidas duas vagas, ambas conforme o seguinte perfil:
● Para ser bolsista, o(a) estudante deverá estar regularmente matriculado(a) em um curso da UFOP

relacionado às áreas de Ciências Humanas ou Artes. O candidato(a) deve apresentar conhecimento
das principais plataformas de difusão de conteúdos artísticos e também habilidade em programas
de editoração de vídeo e plataformas de videoconferência (para a promoção de debates e mesas-
redondas em tempo real). O candidato(a) deve apresentar capacidade de organização, interação
(inclusive com os demais bolsistas e curadores, no objetivo de também pensar possibilidades de
eventos inter/transdisciplinares) e uma boa escrita.

4. Das inscrições:
Os(as) estudantes farão suas inscrições por email, enviando os documentos abaixo listados para o
endereço: cultura.proex@ufop.edu.br até as 23:59 minutos do dia 21 de maio de 2020. Emails enviados
após esse limite de prazo serão desclassificados. No caso de eventuais problemas de ordem técnica,
os(as) candidatos(as) deverão fazer um print da tela, mostrando que tentaram enviar os documentos e
que, por alguma falha técnica de nossos sistemas, não foi possível completar a ação.

No assunto do email os(as) candidatos(as) deverão indicar se desejam participar da produção geral ou
de uma das curadorias, sendo que neste caso será necessário indicar o nome da curadoria. No corpo do
email os(as) candidatos(as) deverão indicar o perfil de vaga que está sendo pleiteado, bem como seu
curso, número de matrícula e contato de whatsapp. É possível submeter inscrição para mais de uma
vaga, mas para isso será necessário enviar um email para cada vaga pleiteada.

Documentos que deverão ser enviados:

● Histórico escolar;
● Currículo - contendo experiências práticas e cursos realizados nas áreas;
● Portfolio - contendo exemplos e links para vídeos, trabalhos já produzidos, mídias sociais que

gerencia, etc.;
● Carta de apresentação, no caso em que o candidato ou a candidata mostrará seu desejo de compor

a equipe e argumentará sobre o seu potencial para contribuir com a área escolhida.

mailto:cultura.proex@ufop.edu.br
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5. Do processo de seleção:
As inscrições serão recebidas até o dia 21/05, e no dia 22/05 será publicada nas páginas da UFOP
(www.ufop.br) e da PROEX (www.proex.ufop.br) uma lista confirmando os nomes e números de
matrícula dos inscritos e das inscritas. Os emails serão repassados aos responsáveis por cada área, que
procederão às análises do material enviado. No dia 25 Será publicada uma lista com o resultado dos
selecionados nesta etapa. Caso a curadoria entenda ser pertinente, haverá uma etapa de realização de
entrevistas com os(as) candidatos(as). Tais entrevistas acontecerão entre os dias 26/05 e 28/05, sendo
que nesse caso haverá uma comunicação por email em tempo hábil. O resultado final será publicado no
dia 29/05.

Calendário:

Etapa Descrição de atividades Período
1 - Inscrição Os candidatos e as candidatas enviarão os

documentos descritos no item 4 deste edital para o
endereço eletrônico cultura.proex@ufop.edu.br. É
possível submeter inscrições para vagas
diferentes. A ausência de documentos implicará na
possibilidade de exclusão do candidato ou da
candidata do processo seletivo.

15/05 até 21/05

2 - Análise de
documentos
enviados
(eliminatória).

As curadorias farão a análise dos documentos
enviados e selecionarão os aprovados nesta etapa.

22/05 até 25/05
No dia 25/05 será publicada a
lista dos aprovados e horário de
entrevista, quando for o caso.

3 - Entrevista
(etapa
opcional, a
critério de
cada
curadoria).

As curadorias poderão realizar entrevistas junto
aos candidatos e candidatas, buscando identificar
os potenciais de cada um dos participantes.

26/05 até 28/05

4 - Resultado
final.

Publicação do resultado na paǵina da UFOP -
www.ufop.br e da PROEX - www.proex.ufop.br.

29/05

6. Do pagamento:
Os(as) candidatos(as) selecionados(as) terão carga horária de 15h semanais e farão juz a uma bolsa
mensal no valor de R$ 300,00, caso cumpram sua carga horária. Os bolsistas e as bolsistas deverão ter
conta corrente cadastrada em suas respectivas áreas do “MinhaUFOP”, sendo que não há
possibilidade de pagamento para contas do tipo poupança. Da mesma forma os(as) estudantes
bolsistas deverão estar cientes de que não há possibilidade de pagamento para estudantes com
pendências de quaisquer tipo junto à UFOP.

O período de duração das bolsas será de dois meses (junho e julho).

Será reservado o direito dos(das) responsáveis pelas curadorias em rescindir o contrato, caso o
candidato ou a candidata aprovada não corresponda às expectativas apresentadas.

Os recursos para o pagamento das bolsas são próprios da UFOP, concedidos na modalidade “auxílio
evento”.

mailto:cultura.proex@ufop.edu.br
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7. Das considerações finais:
Não serão analisadas propostas que não atenderem integralmente aos termos deste Edital, bem como
serão cancelados os processos seletivos dos candidatos com pendências de quaisquer tipos junto à
UFOP.

Os casos omissos serão analisados pela Produção da Mostra Multi.

Prof. Dr. Marcos Eduardo Carvalho Gonçalves Knupp
Pró-Reitor de Extensão

Francisco José Daher Júnior
Coordenador de Comunicação Institucional


