Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Campus Frederico Westphalen
Departamento de Ciências da Comunicação

CHAMADA PÚBLICA 001/2018
SELEÇÃO PARA BOLSISTA DE PESQUISA – PIBIC/CNPq/UFSM

O Projeto de Pesquisa Discurso, poder e políticas da (in)visibilidade (Registro SIE: 045505), de
acordo com a Resolução 01/2013, torna pública a abertura de inscrições para a seleção de Bolsista
de Iniciação Científica, destinada a estudantes matriculados nos cursos de Jornalismo e Relações
Públicas da UFSM Campus de Frederico Westphalen, para atividades no referido Projeto em 20182019.
1. DAS INSCRIÇÕES
As inscrições serão realizadas conforme segue:
Período: dia 10 e 11 de julho de 2018;
Documentos obrigatórios: Histórico Escolar e Ficha de Inscrição;
Modo: Pessoalmente (mediante entrega da documentação impressa), na Sala 310 – Bloco Central,
nos seguintes horários:
Dia 10/07/2018: das 14h às 17h
Dia 11/07/2018 das 9h às 11h
2. DO PROJETO
O projeto Discurso, poder e políticas da (in)visibilidade objetiva analisar e compreender como se
consolidam e funcionam as relações de poder-saber nas esferas discursivas universitário-científica e
midiática. Inscrita na intersecção entre as ciências da linguagem e da comunicação, a pesquisa
mobiliza a perspectiva teórico-metodológica da Análise de Discurso, a fim de desenvolver uma leitura
do momento sócio-histórico-cultural contemporâneo. Como objeto de análise serão selecionados
textos que circulam no âmbito midiático e que versam sobre formas diversas de (in)visibilidade social.
3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO
O processo seletivo será composto pelas seguintes etapas:
3.1 Avaliação do Histórico Escolar e do Índice de Desempenho;
3.2 Avaliação da Ficha de Inscrição;
3.3 Entrevista presencial, a ser realizada no dia 11 de julho de 2018, quarta-feira, às 15h, na Sala
208 – Bloco Central.
4. DAS VAGAS
Será disponibilizada uma bolsa mensal com vigência entre 01/08/2018 e 31/07/2019, conforme
disposto
no
Edital
004/2018
–
PIBIC/CNPq/UFSM
(http://prpgp.ufsm.br/images/CIC/EditaisInternos/2018/Pibitproicpibic/Edital_004_2018__PIBIC.PDF).
5. DOS REQUISITOS
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5.1 Estar regularmente matriculado em curso de graduação em Jornalismo ou Relações Públicas na
UFSM/FW;
5.2 Não ter reprovação em disciplinas fins com o projeto de pesquisa;
5.3 Não possuir vínculo empregatício ou outra bolsa de qualquer natureza;
5.4 Ter os dados pessoais atualizados (e-mail e telefone) no DERCA e no portal do aluno;
5.5 Possuir Currículo Lattes atualizado na base do CNPq;
5.6 Possuir conta corrente pessoal no BANCO DO BRASIL, para viabilizar a implantação da bolsa;
5.7 Ter disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para cumprir as atividades constantes do Plano
de Atividades do Bolsista, a ser proposto pela orientadora;
5.8 Ter interesse por (e preferível percurso inicial em) pesquisa acadêmica, predisposição para leituras
em língua estrangeira, conhecimentos mínimos sobre a perspectiva teórica do projeto.
6. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO
6.1 Os resultados serão divulgados no site: http://w3.ufsm.br/frederico/seção Editais UFSM/FW.
6.2 A seleção do bolsista é prerrogativa da Coordenadora do Projeto e será de sua inteira
responsabilidade, respeitando a Resolução 01/2013. Cabe à coordenadora do Projeto a definição dos
requisitos para a seleção do bolsista, a realização da avaliação, a seleção e o julgamento dos recursos.
6.3 Os candidatos aprovados serão classificados na ordem decrescente das notas finais obtidas. Em
caso de empate, serão considerados os seguintes critérios:
6.3.1 Experiência em atividades relacionadas à temática do projeto;
6.3.2 Disponibilidade de horário para o desenvolvimento das atividades propostas.
7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail marluza.rosa@gmail.com

Frederico Westphalen, 10 de julho de 2018.

Profª. Drª. Marluza da Rosa
Coordenadora do Projeto
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Projeto: Discurso, poder e políticas da (in)visibilidade - SIE: 045505
FICHA DE INSCRIÇÃO*
NOME:
CURSO:
UNIDADE: DECOM | UFSM – Campus Frederico Westphalen
SEMESTRE:
Nº MATRÍCULA:
BANCO:
AGÊNCIA:
RG:
ENDEREÇO:
TELEFONE:

CONTA:

CPF:

E-MAIL:
DISPONIBILIDADE DE HORÁRIOS (informar com um “X” os turnos disponíveis):
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Manhã
Tarde

Sexta

Descreva brevemente o que o motiva a atuar como bolsista do projeto.

Frederico Westphalen, ___ de julho de 2018.

* Ao submeter minha inscrição, declaro que li e concordo com todos os termos previstos no Edital PIBIC/CNPq/UFSM 2018 do Projeto de Pesquisa “Discurso, poder e políticas da (in)visibilidade”.

