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NORMAS DE SELEÇÃO DE BOLSAS FAPEMIG-UFOP DE INICIAÇÃO

CIENTÍFICA

O Departamento de Jornalismo (DEJOR) faz saber aos interessados que estão
abertas as inscrições para o processo seletivo de bolsistas e voluntários de dois
projetos de Iniciação Científica realizados no âmbito do "Observatório
jornalismo(S)" (youtube/jornalismos; Instagram @jornalismos):

- Projeto 1: Povos Indígenas e traduções de mundos: reflexões sobre éticas
(im)possíveis a partir da atuação da Mídia Índia

- Projeto 2: Mapeamento da produção de equívocos em narrativas
audiovisuais autônomas

1. Informações

Professoras Orientadoras Curso Nº de Vaga

Lara Linhalis (Projeto 1)

Evandro Medeiros (Projeto 2)

Jornalismo

Jornalismo

- 1 (uma) remunerada

- 1 (uma) voluntária

- 1 (uma) remunerada

- 1 (uma) voluntária

a) Para cada um dos bolsistas remunerados, serão pagas 12 bolsas no valor
de R$500,00 (quinhentos reais) referentes aos meses de outubro, novembro
e dezembro de 2022 e janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho,
agosto e setembro de 2023.

b) O pagamento da bolsa mensal será efetuado sempre no mês subsequente
ao da realização das atividades, com base na frequência atestada junto ao
Sistema de Controle de Bolsistas/UFOP.

c) Os alunos voluntários também terão a frequência lançada no Sistema de
Controle de Bolsistas.

d) Carga horária a cumprir: 20 (vinte) horas semanais em atividades que
compreendem as seguintes tópicos, de acordo com o cronograma do
projeto:
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 - participação em encontros de leitura e discussão, do Observatório
jornalismo(S);

 - participação nos encontros de orientação do trabalho de observação
e cartografia;

 - participação nas vivências, em ambiência online e digital, com o
grupo de comunicadores indígenas e produtores de narrativas
autônomas em audiovisual;

 - participação na produção e nas discussões da série Traduções, do
Observatório jornalismo(S);

 - produção textual de artigos científicos em co-autoria com os
respectivos professores orientadores, além de relatórios sobre as
pesquisas.

e) É vedado ao discente o acúmulo de bolsas remuneradas, salvo as cedidas
pelos Programas de Assistência Estudantil da UFOP.

2. Requisitos:

a) ser aluna, aluno ou alune da Ufop, de qualquer curso;

b) ter disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para o desenvolvimento
das atividades supracitadas;

c) demonstrar interesse pela abordagem proposta pelos dois projetos e pelo
trabalho desenvolvido no Observatório jornalismo(S);

d) não usufruir de qualquer outro tipo de bolsa (com exceção das bolsas
dos Programas de Assistência Estudantil da UFOP) ou desenvolver
atividade remunerada para a qual já exista alguma legislação restritiva na
UFOP.

3. Inscrições:
a) Período: de 22 a 26 de setembro de 2022
b) Local: pelo email observatoriojornalismos@ufop.edu.br

4. Documentação:
a) Histórico escolar
b) Carta de intenção de, no máximo, uma página, com número de telefone para

contato

5. Seleção:
Primeira etapa: análise de currículo e carta de intenção
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Segunda etapa: entrevista presencial, no ICSA, no dia 28 de setembro, a
partir das 14h00. O local e o horário específico de cada candidato serão
informados a todos e todas, por email, na terça-feira, dia 27 de setembro.

6. Critério para avaliação:
a) Disponibilidade de horários
b) Interesse pelas pesquisas o Observatório jornalismo(S)

Mariana, 21 de setembro de 2022.


