
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

DEPARTAMENTO DE JORNALISMO
LABORATÓRIO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA E VOLUNTÁRIOS(AS)

O Laboratório de Produção Audiovisual faz saber aos interessados que estão abertas as inscrições para o
processo seletivo de bolsista e voluntários(as) para o segundo semestre letivo de 2020.1 e 2020.2, referente:

Projeto de extensão: Circula-Vídeo: produção audiovisual com muitas ideias e alguns smartphones

Palavras-chave: produção audiovisual; experimentação de linguagem; protagonismo juvenil;
educominucação; educação para as mídias.

Orientador: Prof. Dr. Adriano Medeiros da Rocha

Número de vagas: Remuneradas: 01; Não remuneradas: 02

Período de concessão das bolsas: As bolsas serão concedidas por um período máximo de 10 meses (entre
março e dezembro de 2020).

Dedicação semanal do bolsista e voluntário(as): O bolsista dedicará 15 (quinze) horas na ação
extensionista a que se vincule, sem prejuízo de suas atividades curriculares

Requisitos:
a) Ter disponibilidade de 15 (quinze) horas semanais para o desenvolvimento das atividades de
monitoria, além dos horários regulares de suas aulas;

b) Ter conhecimento em: linguagem audiovisual; escrita de roteiros para cinema e vídeo; produção para
cinema e vídeo; fotografia, iluminação e captação de imagens em movimento; captação de áudio; edição de
vídeo e som.

c) Capacidade de organização, interação e coordenação de atividades educacionais a serem
desenvolvidas com adolescentes

d) Não usufruir de qualquer outro tipo de bolsa (com exceção das bolsas dos Programas de Assistência
Estudantil da UFOP) ou desenvolver atividade remunerada

Inscrições:
Período: 09/03/2020 a 12/03/2020 - Local: Secretaria do Departamento de Jornalismo

Documentação: Histórico escolar com autenticação digital e currículo do(a) candidato(a) com portifólio ligado
à produção audiovisual (DVD contendo as produções que participou/realizou)

Critérios para avaliação:
a) Histórico escolar e currículo; b) Entrevista com o professor orientador

Data e local da entrevista
Dia: 12 de março de 2020 - Horário: 17h - Gabinete 007 – Laboratório de Produção Audiovisual

Data e local da divulgação de resultados:
Dia: 13 de março de 2020 - DEJOR – ICSA – UFOP - Horário: 20h30

Mariana, 05 de março de 2020.


