Edital interno – seleção bolsista IC
Eu, Liliane Dutra Brignol, Siape 1922189, professora do Departamento de Ciências da Comunicação, torno
pública a seleção de bolsistas de Iniciação Científica para o Edital: EDITAL Nº 007/2018
PROBIC/FAPERGS/UFSM, bem como vagas de suplentes que poderão vir a ser chamados para outros editais
de IC, para atuar no projeto de pesquisa “Comunicação em rede, práticas midiáticas e narrativas migrantes”
(049029).
No projeto, busca-se integrar investigações orientadas no âmbito do PPG em Comunicação sobre a temática de
mídia e migrações, bem como ampliar as reflexões teóricas empreendidas no contexto do grupo de pesquisa e
conduzir uma pesquisa empírica sobre práticas midiáticas e narrativas migrantes. Para tanto, é proposto um
estudo sobre usos sociais dos meios de comunicação configurando práticas por sujeitos migrantes de diferentes
nacionalidades, residentes no contexto brasileiro, de modo a identificar suas dinâmicas de produção e os sentidos
acionados em narrativas construídas em torno das identidades migrantes e as experiências vividas (como
diferenças culturais, preconceito/xenofobia, interculturalidade, entre outras possíveis). Paralelamente, busca-se
mapear produções midiáticas em meios de comunicação de referência em ambiência online (portais de notícia,
sites de jornais, blogs informativos, etc) que tematizem as migrações contemporâneas no Brasil, no esforço de
compreensão sobre o cenário em que se constroem, discursivamente, narrativas sobre os novos fluxos
migratórios para o Brasil contemporâneo (marcados pela presença mais significativa de migrantes de países
africanos, a exemplo dos senegaleses, migrações internas da América latina, com destaque para haitianos e, mais
recentemente, venezuelanos, além de fluxos norte-sul).
Os candidatos devem corresponder aos seguintes requisitos:
a) Não possuir vínculo empregatício e não dispor de nenhuma outra bolsa institucional;
b) Ter os dados pessoais atualizados (CPF, e-mail e telefone) no DERCA e no portal do aluno;
c) Cursar Comunicação Social – Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas ou Produção Editorial;
d) Ter disponibilidade de 20 horas semanais para desenvolver atividades acadêmicas referentes ao projeto, sendo,
no mínimo, 12 horas cumpridas de forma presencial (para encontros do grupo de pesquisa, bem como para
atividades de coleta de dados e de produção acadêmica relativa ao projeto). Apresentar os resultados parciais na
JAI 2018 e em eventos na área de Comunicação;
e) Comprovar bom rendimento escolar nas disciplinas em geral, especialmente em disciplinas teóricas, como
Teorias da Comunicação, Teoria e Método de Pesquisa em Comunicação I e II, Sociologia da Comunicação,
Comunicação e Cidadania;
f) Prioridade para candidatos com experiência prévia em projetos/ações sobre o tema das migrações ou que já
atuem como colaboradores no grupo de pesquisa Comunicação em rede, Identidades e Cidadania
(DCC/POSCOM UFSM) e/ou na linha Comunicação midiática e Migrações Transnacionais (Migraidh –
UFSM).
Os interessados devem encaminhar os seguintes documentos:
1) Texto de no máximo uma página que justifique a candidatura à bolsa e o interesse pela temática do projeto,
bem como apresente participação em projetos anteriores.
2) Histórico escolar;
3) Link do currículo lattes;
4) Dados bancários - não pode ser conta conjunta ou poupança. No caso da Bolsa Fapergs, a conta deverá ser no
Banrisul e nas demais bolsas (Fipe e Pibic) deverá ser Banco do Brasil.
ATENÇÃO - Os documentos digitalizados devem ser enviados até as 18h do próximo dia 18 de junho (segunda-feira),
pelo e-mail lilianebrignol@gmail.com. Favor colocar no título do e-mail “Seleção para IC”.
- Os pré-selecionados serão chamados para uma entrevista a ser realizada no dia 19 de junho, às 13h30, na
sala 1212, prédio 67.
- Resultado final: dia 20 de junho.
O processo de seleção será regido pela resolução 001/2013 da Universidade Federal de Santa Maria.
Santa Maria, RS, 18 de abril de 2018.

