
 

 

 

 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE DISCENTES VOLUNTÁRIOS – Edital n. 02/2022 

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO (DECOM – UFSM/FW) 

 

O projeto Laboratório de investigação em Imagem (Foto, Vídeo e Cinema - 

CNPq), coordenado pelo professor Dr. Joel Felipe Guindani, torna pública a abertura de 

inscrições para seleção de discentes voluntários. 

 

1. DOS REQUISITOS 

 

a) Ser discente da UFSM/FW, matriculado em qualquer semestre nos cursos de 

Relações Públicas ou Jornalismo; 

b) Disponibilidade de 04h semanais. 

 

2. DAS VAGAS 

 

a) Vaga 01: produção fotográfica e audiovisual com Drone e Câmera Canon 

DSLR (atividade experimental por meio do Projeto de Extensão “Feira de 

produtos Agroecológicos”) 

b) Vaga 02: divulgação científica por meio da gestão de conteúdo para as 

plataformas digitais do Laboratório de Investigação em Imagem e da Feira de 

produtos Agroecológicos; 

c) Vaga 03: colaboração com a produção do Ebook “A pesquisa contemporânea 

sobre tecnologias da imagem”. 

  

3. DA INSCRIÇÃO 

 

a) A inscrição deverá ser realizada por meio do preenchimento do formulário em 

anexo e enviado, junto com o currículo Lattes ou portfólio, para o email: 

lab.liiufsm@gmail.com 

 

4. DOS CRÍTÉRIOS DE SELEÇÃO 

a) Avaliação da justificativa de interesse de participação; 

b) Pontuação em Produção técnica e bibliográfica na área da produção 

audiovisual, fotográfica ou cinematográfica; 

c) Disponibilidade de horário.  

 

5. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

A divulgação oficial dos selecionados será por meio da página Editais, no site da 

UFSM Campus Frederico Westphalen, até o dia 07 de outubro de 2022, bem como para 

o email do discente indicado na ficha de inscrição.  
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6. CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADE PERÍODO 

Lançamento Chamada Pública 27/09/2022 

Inscrição dos candidatos 27/09/2022 a 30/09/2022 

Avaliação dos candidatos 03/10/2022 

Divulgação resultado preliminar 04/10/2022 

Período de Recursos contra resultado Preliminar 05/10/2022  

Análise Recursos 06/10/2022 

Divulgação do Resultado Final para o email indicado na 

ficha de inscrição 

07/10/2022 

 

 

 Para esclarecer dúvidas ou obter mais informações, envie email para 

lab.liiufsm@gmail.com  

 

 

Frederico Westphalen, 27 de setembro de 2022 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 

Prof. Dr. Joel Felipe Guindani  

(Coordenador do Laboratório de Investigação em Imagem) 
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ANEXO 01 – FICHA DE INSCRIÇÃO  

 

1) Nome completo:................................................................................................................. 

2) Matrícula número:............................................................................................................ 

3) Curso:................................................................................................................................. 

 

4) Indicação de qual vaga pretende concorrer: 

(    ) Vaga 01: produção fotográfica e audiovisual com Drone e Câmera Canon DSLR 

(atividade experimental por meio do Projeto de Extensão “Feira de produtos 

Agroecológicos”) 

(    ) Vaga 02: divulgação científica por meio da gestão de conteúdo para as plataformas 

digitais do Laboratório de Investigação em Imagem e da Feira de produtos 

Agroecológicos; 

(    ) Vaga 03: colaboração com a produção do Ebook “A pesquisa contemporânea sobre 

tecnologias da imagem”. 

 

5) Justifique aqui o seu interesse e disposição: 

 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

 

6) Insira aqui o link do seu Currículo lattes ou Portfólio:  

 

 


