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Seleção de Bolsista de Iniciação Científica para o projeto de pesquisa
Acontecimento Marielle e ameaças ao comum: (im)potências políticas no
Instagram
1. Informações Gerais:
1.1 O projeto de pesquisa “Acontecimento Marielle e ameaças ao comum:
(im)potências políticas no Instagram”, coordenado pelo Prof. Rennan Mafra do
Departamento de Comunicação Social, foi contemplado no EDITAL DE
SELEÇÃO PIBIC/UFV 2019-2020, e vem a público divulgar o processo seletivo
de 1 (uma) vaga de bolsista de iniciação científica, a ser preenchida por
estudante de comunicação social da UFV que cumpra os seguintes requisitos:
a) Ter coeficiente acadêmico acumulado igual ou maior que 88,1 pontos;
b) Ter disponibilidade de 20 horas semanais para a realização das atividades
de pesquisa previstas;
c) Ter concluído o 4º período do curso.
1.2 A bolsa integraliza um valor de R$400,00. A(o) bolsista deve possuir um
perfil que agregue disponibilidade, iniciativa e pró-atividade, bem como
manifestar interesse em desenvolver habilidades para trabalho em equipe,
resolução de conflitos e comunicação interpessoal. Além disso, a(o) bolsista
necessita priorizar o projeto em sua formação acadêmica, no tempo em que
nele estiver.
2. Inscrições:
2.1 As/Os estudantes interessados deverão preencher lista de inscrição na
Secretaria do Departamento de Comunicação Social, entre os dias 12 de
dezembro e 17 de dezembro, deixando os seguintes dados: nome completo,
número de matrícula, coeficiente acadêmico, número de telefone com
Whatsapp e e-mail.
2.2 Assim que fizer sua inscrição, a(o) estudante receberá o seguinte texto por
e-mail, que deve ser estudado como bibliografia básica para o processo
seletivo: QUERÉ, Louis. Entre facto e sentido: a dualidade do acontecimento.
In: TRAJECTOS. Revista de Comunicação, Cultura e Educação.
Lisboa:ISCTE, n. 6, 2005. Pp. 59-74
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3. Processo seletivo:
3.1. O processo de seleção será dividido em 02 (duas) etapas, ambas de
caráter eliminatório, a saber:
3.1.1. No dia 18 de dezembro de 2018 (terca-feira), das 09:00 horas, na sala
1 do DCM, será aplicada uma prova escrita a todas(os) as(os) candidatas(os)
inscritas(os) no processo de seleção, com base na bibliografia supracitada,
integralizando o valor de 100 (cem) pontos. Será permitida a consulta ao
material bibliográfico, sendo que é de responsabilidade da(o) estudante trazer o
material a ser utilizado. O tempo total para a realização da prova será de 01
(uma) hora e 40 (quarenta) minutos. Serão aprovadas(os) nesta etapa de
seleção as(os) candidatas(os) que obtiverem aproveitamento mínimo de 60
pontos. Os resultados individuais da prova escrita serão enviados por e-mail
às(aos) candidatas(os) até às 22 horas do dia 18 de dezembro.
3.1.2. A segunda etapa consta de uma entrevista individual a ser realizada no
dia 19 de dezembro (quarta-feira), entre 09:00 e 12:00 horas. As informações
sobre o local da entrevista e os horários individuais serão divulgadas por email
às(aos) aprovadas(aos) na prova escrita. A entrevista terá o valor de até 100
(cem) pontos, atribuídos por meio de banca examinadora presente. A(o)
candidata(o) que não obtiver nota mínima de 60 (sessenta) pontos será
eliminada(o) nesta etapa.
3.1.3. A nota final da(o) candidata(o) será a média das notas da prova escrita e
da entrevista.
3.2. O resultado final do processo de seleção será divulgado no dia 19 de
dezembro (quarta-feira).
3.3 A/o bolsista selecionada(o) deverá cumprir todas as exigências que
constam no EDITAL DE SELEÇÃO PIBIC/UFV 2019-2020, disponível na
página da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFV.

Viçosa, 12 de dezembro de 2018.

Prof. Rennan Mafra
Coordenador do Projeto Acontecimento Marielle e ameaças ao comum:
(im)potências políticas no Instagra

