Edital UCAE nº 01, de 08 de outubro de 2020
Dispõe sobre processo de seleção de bolsista
para o projeto de extensão Diálogos entre
Universidade, Educação Básica e Sociedade
Civil
O Programa UFOP com a Escola: Centro de Formação de Professores, ação institucional
da Universidade Federal de Ouro Preto, torna pública, para conhecimento da
comunidade universitária, a abertura do processo de inscrição de estudantes de
graduação em Jornalismo da UFOP para participarem de seleção de um bolsista de
extensão para o projeto Diálogos entre Universidade, Educação Básica e Sociedade
Civil.

1. Da concepção do projeto de extensão Diálogos entre Universidade,
Educação Básica e Sociedade Civil
O Programa UFOP com a Escola desenvolve um conjunto de ações extensionistas junto
às escolas públicas do Território dos Inconfidentes com o objetivo de promover o diálogo
entre a UFOP e a Educação Básica, além de promover a formação continuada de
professores, organizando-se em três frentes de atuação: (1) Mesas Permanentes, que
se constituem como um espaço de discussão, reflexão e deliberações sobre ações
conjuntas voltadas para a educação e formação no Território dos Inconfidentes,
envolvendo representantes das Secretarias Municipais de Educação de Acaiaca, Barra
Longa, Diogo de Vasconcelos, Itabirito, Mariana e representantes da 25ª
Superintendência Regional de Ensino de Ouro Preto; (2) Grupos de Trabalhos (GTs)
voltados para a formação docente, pesquisa e intervenção em espaços escolares. O
programa conta hoje com GTs nas áreas de Educação do Campo, Políticas Públicas
Educacionais, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Educação Infantil; (3) Projetos de
intervenção em espaços educacionais formais e não formais, nas áreas de Educação do
Campo, EJA e Educação Infantil. Durante a pandemia, a UCAE tem ampliado suas ações
a partir de webinários, realizados regularmente, de forma a contribuir para a
compreensão e enfrentamento dos desafios impostos à educação básica neste período.
Contudo, observou-se que a realização dessas atividades coloca para a equipe da UCAE
novos desafios no desenvolvimento de ferramentas que favoreçam a comunicação do
programa e consiga ampliar sua abrangência, sua qualidade e sua capacidade de
interação entre os diversos atores envolvidos. Diante deste cenário, a UCAE apresenta
o projeto Diálogos entre Universidade, Educação Básica e Sociedade Civil com o objetivo
de desenvolver e ampliar as ações de sua comunicação com a Educação Básica e com
a sociedade civil, que também necessita de informações sobre a Educação Pública. Para
tanto, pretende utilizar ferramentas midiáticas para facilitar e aprimorar os meios para
divulgação das ações da UCAE e de informações relevantes para a rede pública de
ensino; ampliar a parceria com a Rádio UFOP para divulgação de conteúdos relativos às
ações do programa e de temas relevantes à sociedade civil, bem como, com o mesmo
fim, estabelecer contato com outros órgãos de comunicação do território dos
inconfidentes; desenvolver e divulgar os webinários, tornando-se material permanente
para a formação de professores. Nos sentidos apontados, este projeto pretende realizar
essas atividades com a participação de um bolsista do cursos de graduação em
Jornalismo da UFOP, que será, permanentemente orientado pelos integrantes da
Coordenação da UCAE e pelos membros da Mesa Permanente.

2. Dos objetivos do projeto de extensão Diálogos entre Universidade,
Educação Básica e Sociedade Civil
Objetivo geral:
Desenvolver o processo de comunicação do Programa UFOP com a Escola: Centro de
Formação de Professores com a Educação Básica e com a sociedade civil.
Objetivos específicos:
● desenvolver e divulgar os webinários, tornando-se material permanente para
a formação de professores;
● desenvolver o projeto Escola Aberta, com apresentação de experiências
educativas emancipatórias de profissionais da educação, pesquisadores e
estudantes de licenciatura da UFOP;
● aprimorar o uso das ferramentas midiáticas para divulgação das ações da
UCAE e de informações relevantes para a rede pública de ensino;
● estabelecer contato com órgãos de comunicação do Território dos
Inconfidentes para divulgação de conteúdos relativos às ações do programa e
de temas relevantes à sociedade civil;
● desenvolver artes digitais e releases para divulgação do Programa, suas
atividades e eventos;
● desenvolver design gráfico, arte e linguagens textuais acessíveis para
materiais produzidos pelos projetos, material didático de e para formação de
professores, atividades e eventos do Programa.

3. Da vaga oferecida
Será oferecida uma vaga para para bolsista de extensão no projeto Diálogos entre
Universidade, Educação Básica e Sociedade Civil, vinculado ao programa UFOP com a
Escola: Centro de Formação de Professores, tal como especificado abaixo.
● A bolsa será de 15h semanais e pelo período de três meses (outubro de 2020 a
dezembro de 2020), sendo que a remuneração será no valor de R$ 300,00 por
mês. Todos os(as) estudantes candidatos(as) deverão dispor de acesso à
internet e equipamentos suficientes para realizar as tarefas necessárias a
distância, incluindo a possibilidade de realização de reuniões por
webconferência e transmissão ao vivo pelo canal da UCAE no Youtube.
Para a referida vaga considera-se o seguinte perfil de candidato à bolsa:
● estar regularmente matriculada(o) a partir do 3º período no curso de graduação
em Jornalismo da UFOP;
● ter desempenho acadêmico a partir de 7,0 (sete vírgula zero);
● cumprir os critérios para concessão de bolsas pela UFOP;
● ter conhecimento de mídias sociais e ser capaz de definir estratégias de
divulgação de notícias em redes sociais;
● ser capaz de criar conteúdo e atualizar o blog/site da UCAE (Wordpress e/ou
Openscholar);

● ter conhecimento de design gráfico, tratamento de fotografias e criação de
cartazes e banners para várias mídias sociais;
● ter capacidade de organização, interação e diálogo externo;
● ter boa redação.

4. Das inscrições
Os(as) estudantes farão suas inscrições por email, enviando os documentos abaixo
listados para o endereço: ufopcomaescola@gmail.com até as 23:59 minutos do dia 11
de outubro de 2020. Emails enviados após esse limite de prazo serão desclassificados.
No caso de eventuais problemas de ordem técnica, os(as) candidatos(as) deverão fazer
um print da tela, mostrando que tentaram enviar os documentos e que, por alguma falha
técnica de nossos sistemas, não foi possível completar a ação.
No assunto do email os(as) candidatos(as) deverão mencionar Seleção de Bolsista
Comunicação UCAE. No corpo do email os(as) candidatos(as) deverão indicar seu
nome completo, curso, número de matrícula e contato de Whatsapp ou Telegram.
Documentos que deverão ser enviados:
● histórico escolar;
● currículo - contendo experiências práticas e cursos realizados nas áreas;
● portfólio - contendo exemplos e links para vídeos, trabalhos já produzidos,
mídias sociais que gerencia, etc.;
● carta de apresentação, no caso em que o candidato ou a candidata mostrará
seu desejo de compor a equipe e argumentará sobre o seu potencial para
contribuir com os objetivos do projeto Diálogos entre Universidade, Educação
Básica e Sociedade Civil, do Programa UFOP com a Escola: Centro de
Formação de Professores.

5. Do processo de seleção
As inscrições serão recebidas até o dia 11/10/2020, e no dia 12/10/2020 será publicada
nas páginas da UFOP(www.ufop.br) e da PROEX (www.proex.ufop.br) uma lista
confirmando os nomes e números de matrícula dos inscritos e das inscritas.
No dia 13/10/2020 Será publicada uma lista com o resultado dos selecionados nesta
etapa.
Caso a Coordenação do Projeto entenda ser pertinente, haverá uma etapa de
realização de entrevistas com os(as) candidatos(as). Tais entrevistas acontecerão no
dia 14/10/2020, por meio de webconferência, sendo que nesse caso haverá uma
comunicação por email até o dia anterior. O resultado final será publicado no dia
15/10/2020.

6. Do pagamento
O(a) candidato(a) selecionado(a) terá carga horária de 15h semanais e fará juz a uma
bolsa mensal no valor de R$ 300,00, caso cumpram sua carga horária. O(a) bolsista
deverá ter conta corrente cadastrada em suas respectivas áreas do “MinhaUFOP”,
sendo que não há possibilidade de pagamento para contas do tipo poupança. Da

mesma forma o(a) estudante bolsista deverá estar ciente de que não há possibilidade
de pagamento para estudantes com pendências de quaisquer tipo junto à UFOP.
O período de duração das bolsas será de três meses (outubro de 2020 a dezembro de
2020).
Será reservado o direito da Coordenação do Projeto em rescindir o contrato a qualquer
tempo, caso o(a) bolsista não corresponda às expectativas apresentadas.
Os recursos para o pagamento das bolsas são próprios da UFOP, concedidos na
modalidade“bolsa de extensão”.

7. Das considerações finais
Não serão analisadas propostas que não atenderem integralmente aos termos deste
Edital, bem como serão cancelados os processos seletivos dos candidatos com
pendências de quaisquer tipos junto à UFOP.
Os casos omissos serão analisados pela Coordenação do Projeto.

Mariana, 08 de outubro de 2020.

Coordenadora do Programa UFOP COM A ESCOLA: centro de formação de
professores (UCAE)

Errata nº 1 ao Edital UCAE nº 01, de 08 de outubro de 2020
Altera o cronograma de seleção de bolsista
de extensão a que se refere o Edital UCAE nº
01, de 08 de outubro de 2020.
O edital UCAE nº 01, de 08 de outubro de 2020 tem seu cronograma de execução
alterado paras as datas abaixo relacionadas.
Recebimento de inscrições: até o dia 18/10/2020.
Publicação nas páginas da UFOP (www.ufop.br) e da PROEX
(www.proex.ufop.br) da lista confirmando os nomes e números de matrícula
dos inscritos e das inscritas: 19/10/2020.
Publicação da lista com o resultado dos selecionados nesta etapa:
20/10/2020.
Caso a Coordenação do Projeto entenda ser pertinente, haverá uma etapa
de realização de entrevistas com os(as) candidatos(as). Tais entrevistas
acontecerão no dia 21/10/2020, por meio de webconferência, sendo que
nesse caso haverá uma comunicação por email até o dia anterior. O
resultado final será publicado no dia 22/10/2020.

Mariana, 13 de outubro de 2020.

Coordenadora do Programa UFOP COM A ESCOLA: centro de formação de
professores (UCAE)

