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CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017 - SELEÇÃO PARA BOLSISTA DE PESQUISA – FIPE JÚNIOR/UFSM
O Projeto de Pesquisa Comunicação de crise em mídias digitais: estratégias comunicacionais
empreendidas pelas organizações (SIE 045698) torna pública a abertura de inscrições para seleção de
BOLSISTA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, destinada a estudantes regularmente matriculados no Curso de
Relações Públicas da UFSM Campus Frederico Westphalen, cursando do terceiro até o sexto semestre, para
atividades no referido Projeto em 2017.
1. DAS INSCRIÇÕES
As inscrições serão realizadas conforme segue:
a) Data: de 15/05/2017 a 19/05/2017, até às 17h.
b) Modo: Entrega de ficha de inscrição (ANEXO 1) e documentos (ITEM 3.1) no Gabinete de Projetos (GAP).
c) Pré-requisitos: disponibilidade para atuar de 16h a 20h semanais, disciplina, forte interesse em leitura e
nos conceitos da pesquisa (comunicação de crise, mídias digitais, estratégias), disposição para leituras em
espanhol e para participar de eventos de comunicação científica.
2. DO PROJETO
O estudo tem como tema a comunicação de crise em mídias digitais e busca, sob o viés das Relações
Públicas, compreender o empreendimento de estratégias comunicacionais pelas organizações no contexto
de crise e de midiatização da sociedade. Os objetivos específicos consistem em mapear organizações com
presença digital que tenham passado recentemente ou estejam envolvidas atualmente em alguma crise;
identificar as estratégias de comunicação empreendidas por estas organizações em mídias digitais; refletir
teoricamente acerca das práticas identificadas; a fim de contribuir com o pensamento, com as práticas e
com as teorias da área de relações públicas. Os resultados esperados são a produção de um rol de
estratégias empreendidas em mídias digitais pelas organizações em crise; a produção de um Estado da Arte
do tema desta pesquisa; a produção de um relatório sobre o posicionamento das organizações no contexto
de crises, levando em conta a observação, descrição, análise e comparação do material coletado, e
posterior publicação e apresentação dos resultados de pesquisa, a fim de disseminar o conhecimento.

3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO
O processo seletivo será composto pelas seguintes etapas:
3.1 Avaliação do Histórico Escolar e do Currículo Lattes - entregar cópias impressas no ato da inscrição;
3.2 Entrevista presencial e redação de texto, a serem realizadas no dia 22/05/2017, segunda-feira, às
13h30, na Sala 304 – Bloco Central (gabinete do professor).
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4. DAS VAGAS
Será disponibilizada UMA bolsa mensal no valor R$ 400,00, por oito meses, conforme disposto no edital
FIPE JÚNIOR 2017. A seleção observará o Artigo 3º, inciso II, da Resolução 01/2013 - UFSM. Há possibilidade
de seleção de voluntários, a critério da coordenação do projeto e interesse dos candidatos. Os resultados
serão divulgados até o dia 25/05/2017.

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail jonesm2@outlook.com

Frederico Westphalen, 15 de maio de 2017.
Prof. Dr. Jones Machado
Coordenador do Projeto
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ANEXO 1 – FICHA DE INSCRIÇÃO
NOME:
MATRÍCULA:
SEMESTRE:
E-MAIL:
TELEFONE:
CPF:
BANCO: ( ) BRASIL ( ) CAIXA
AGÊNCIA:
CONTA CORRENTE:

EXPERIÊNCIAS EM ATIVIDADES DE PESQUISA CIENTÍFICA:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

HORÁRIOS DISPONÍVEIS PARA ATIVIDADES DE PESQUISA:
SEG

TER

QUA

QUI

SEX

Frederico Westphalen, _____ de maio de 2017.

________________________________________
Assinatura do(a) Aluno(a)
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