
EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA O PROJETO DISCOGRAFIA VEIAS ABERTAS LATINO-

AMERICANAS: CANÇÕES DE RESISTÊNCIA!   (PIDIC/PRACE/2021) 

 

 

Este edital dispõe de uma (01) vaga para bolsista estudante do curso de música da UFOP e de 

uma (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. 

 

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 

1- Interesse nas lutas sociais e em canções de resistência da classe trabalhadora latino-

americana, brasileira; 

2- Interesse em arte, mais especificamente na música como uma manifestação artística; 

3- Deve estar cursando a partir do segundo período do curso de música ou do curso de 

Serviço Social; 

4- Deverá possuir os seguintes conhecimentos técnico-operacionais: 

A) Conhecimento em Pacote Adobe (Photoshop, Illustrator e Premiere);   

B) Aptidão para transmissões ao vivo (Plataforma StreamYard); 

C) Gerenciamento de redes sociais (Youtube, Facebook, Instagram); 

5- Deverá possuir disponibilidade de 20 horas semanais a serem dispendidas na 

organização, planejamento, participação e execução das atividades previstas no projeto e 

definidas pela coordenação 

6- Deverá enviar para o e-mail kathiuca.bertollo@ufop.edu.br    

A) Uma intervenção acerca da intencionalidade do projeto (DISCOGRAFIA VEIAS 

ABERTAS LATINO-AMERICANAS: CANÇÕES DE RESISTÊNCIA!).  Poderá utilizar como 

inspiração para a elaboração da intervenção os arquivos do anexo deste edital.  

B) O histórico escolar (da UFOP).  

mailto:kathiuca.bertollo@ufop.edu.br


C) Deverá informar o número de whatsapp do/da candidata para fins de agilizar a 

comunicação com a coordenação do projeto.  

D) O título do e-mail deve ser: “Inscrição música projeto DISCOGRAFIA VEIAS ABERTAS 

LATINO-AMERICANAS: CANÇÕES DE RESISTÊNCIA!” ou “Inscrição serviço social projeto 

DISCOGRAFIA VEIAS ABERTAS LATINO-AMERICANAS: CANÇÕES DE RESISTÊNCIA!”, 

conforme o curso do/da candidata. 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 

O período das inscrições é de 25 de março de 2021 (quarta-feira) até às 20h do dia 29 de 

março de 2021 (segunda-feira). 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: 

O resultado da seleção será divulgado no dia 30 de março de 2021 (terça-feira) às 17h. 

 

 

Kathiuça Bertollo 

Docente coordenadora do projeto 

Departamento de Serviço Social 

 

Mariana-MG, 25 de março de 2021 

 

 

ANEXOS 

 

Anexo 01-  

Texto divulgação retomada início do semestre 2020-01 

O projeto “Discografia: Veias abertas Latino-Americanas: canções de resistência” está 
de volta!  
Reforçamos o convite à comunidade acadêmica-UFOP e Marianense para que conheçam 
e participem dessa construção que está cada vez mais potente! Este projeto assume um 
caráter coletivo de construção e busca evidenciar os processos de luta e resistência que 
são traduzidos através da arte, mais especificamente da música. Constitui na reunião, 
organização e divulgação de músicas de artistas latino-americanos que cantaram e 
cantam os dilemas vividos por trabalhadores e trabalhadoras deste continente. Marcam 
presença na Discografia nomes como: Mercedes Sosa, Alí Primera, Atahualpa Yupanqui, 
Belchior, Geraldo Vandré, Victor Jara, José Delgado, Raimundo Sodré, Rubinho do Vale, 
Milton Nascimento e Bezerra da Silva. Esta ação teve início no semestre 2018-02, 



continuou ao longo do ano de 2019, e está sendo retomada neste semestre 2020-01. 
Atualmente são mais de 100 obras agrupadas na discografia que está disponível de 
forma gratuita e pública em duas plataformas on-line.  
Plataforma Spotify - Discografia Veias Abertas Latino-Americanas: Canções de 
Resistência. Link: https://open.spotify.com/.../1xAcrrSW66h0V85JkAaqFw...  
Plataforma Youtube - Discografia Veias Abertas Latino-Americanas: Canções de 
Resistência. Link: https://www.youtube.com/playlist... 
 

Anexo 02- 

 

 

 

 

https://open.spotify.com/user/8nbd7nlyjehyz8l75r52tybdc/playlist/1xAcrrSW66h0V85JkAaqFw?si=2-faB2A2StieAKxOrN1o5A&fbclid=IwAR075RNShFuByTo6V4aelGOkn5BeDqflx12E8ud8Mv5whR2w7TzIMmQlnNs
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fplaylist%3Flist%3DPLk3Z41n5BmwbGFgXhOQBz32CDqhv43bwU%26fbclid%3DIwAR2ADowiRVsMooRuVAugkvchdNGO9ERkepSb9c8Aw1PVSb2BKHesf8OVj5c&h=AT3GrOanQKWra7pivX7xiZDFUBkRJUgbuYqkw_Njbac8jzZ0TdwBAq38nXSkPbnPAemD7DQZEsX3VD8PIvi8kf2VhxnvY5iSh6EEIXM6-Wx4rqsc4jdrqHcr2iPYAsaGSEUOORwj0zsj9lJJZbCk&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0JMo5Irhq5ddw-ZXO6VTqrfLc9gvkXUppde4-q4CpsVtiVVLSqpTB4WL-MX7IX7Jl5r4J3FM3v8OV8iwO50r73X-YdJgYK_NLwJuvXDPQE2bLiqL3OJgCbiGoQ5rgouvxsy9b8sJSZ8e__ghjnWF78I8bFdnJ2D85fle_34q23T8OfphNLZq_ioSL1q_e6xqTbcDjUKb4qsnq8wMac32Jd

