
Edital de seleção para o projeto PIDIC “Pandemia e saúde mental: um debate 

necessário.” 

Coordenadora: Prof. Alessandra R Souza 

Co-orientador: Prof. Roberto C. do Carmo 

Sobre as vagas: 

Este edital dispõe de uma (01) vaga para bolsista estudante do curso de 

Jornalismo da UFOP e (01) vaga para bolsista estudante do curso de Serviço 

Social da UFOP.  

O período de vigência conforme edital 001/2021 - PIDIC/PRACE/2021 será de 8 

(oito) meses, a serem executadas no ano de 2021 (abril a novembro). O valor de 

cada bolsa será de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais) e serão pagas diretamente 

pela PRACE. 

Objetivo do projeto: Compreender os rebatimentos da Pandemia de Covid 19 

na saúde mental dos estudantes da universidade Federal de Ouro Preto. 

CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO CONFORME ITEM 5.4 DO EDITAL 001/2021 - 

PIDIC/PRACE/2021 

 a) ser estudante contemplado nas categorias A, B, C, D de acesso aos 

benefícios da PRACE (Resolução CUNI Nº 1.380, de 26/04/2012, que 

Regulamenta os Programas de Assistência Estudantil) ou estudantes que 

tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas; 

 b) possuir Coeficiente de Rendimento Acadêmico Semestral igual ou superior a 

6.0 (seis) pontos; 

 c) possuir Avaliação Socioeconômica vigente para o caso de bolsistas 

vinculados aos Programas de Assistência Estudantil da PRACE. O próprio 

bolsista poderá verificar a validade de sua avaliação no Portal Minha 

UFOP/Assistência Estudantil/CPAE-Cadastro para os Programas de Assistência 

Estudantil. 

  

CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DEFINIDOS PELA COORDENAÇÃO DO 

PROJETO 

- Ter disponibilidade para participar dos grupos focais e das reuniões de 

planejamento e organização do projeto, num total de 20 horas semanais; 

- Ter familiaridade com plataformas digitais como google Meet 



- Ter familiaridade com gerenciamento de redes sociais de compartilhamento de 

imagem; 

- Ter habilidade técnica-operacional com softwares de edição de vídeo (somente 

para alunos do jornalismo); 

- Ter habilidade técnica-operacional com softwares de revelação digital como 

lightroom, capture one, luminar, studio nx, ou outro (somente para alunos do 

jornalismo); 

- Estar cursando o curso de Serviço Social (a partir do terceiro período) ou 

Jornalismo; 

- Ter interesse pelos debates relacionando saúde, saúde mental e questão 

social; 

- Ter interesse na linguagem fotográfica como instrumento de comunicação. 

 

INSCRIÇÃO 

As inscrições serão realizadas pelo formulário disponível no link 

https://forms.gle/SfukHwELYFLRF3gp8.  

ATENÇÃO: o prazo para inscrição vai do dia 26/03/2021 até às 17h do dia 

29/03/2021. 

 

RESULTADO 

O resultado será divulgado no dia 30/03/2021 no instagram do GEPTSSS: 

https://www.instagram.com/geptsss/ 

https://forms.gle/SfukHwELYFLRF3gp8

