
 
 
 
 
 
 

 

Eu, 
seleção de bo
no Twitter”,
 
1. Vaga 
Esta chamad
a) A bolsa, cu
 
2. Pré-requi
a) Estar co

(Jornalis
b) Ter dispo
c) Ter con

monitora
d) Ter bom

Digitais 
e) Ter os d
f) Possuir c
g) Possuir 

conjunta
h) Não ter 

de perm
i) Cumprir

pesquisa
científic

 
3. Inscrições
As inscriçõe
com o assun
23h59min do

a) Hist
b) Link
c) Cart

proj
para

 
4. Processo s
A seleção se
Lattes e a ca
comprovação
comunicadas
 
5. Cronogra
Inscrições: d
Divulgação d
Realização d
Divulgação d
 
Importante: o
Os casos om
Outras inform

M
U
C
D

SELEÇÃ

Sandra Depex
olsista de inici
, registrado no

da trata de uma
ujo valor será 

isitos para a v
om matrícula 
smo, Publicida
onibilidade de
nhecimento s
amento de míd

m desempenho
(COM1192); 

dados pessoais
currículo Latt
conta corrent

a ou Conta Fác
vínculo empr
anência (RN 0
r as atividades
a bibliográfic
os e relatórios

s 
s serão realiz

nto: “Seleção 
o dia 4 de junh
tórico escolar 
k para o curríc
ta de intençõe
jetos de ensino
a pesquisas fu

seletivo 
erá feita com 
arta de intenç
o da particip
s por e-mail co

ama 
de 29 de maio 
das inscrições 
das entrevistas
dos resultados

o cronograma 
issos serão res
mações podem

Ministério da 
Universidade 
Centro de Ciê
Departamento

CHAM
ÃO DE BOL

xe (SIAPE 26
iação científic

o SIE sob núm

a vaga para e
de R$ 400,00

vaga 
regular em 

ade e Propaga
e no mínimo 1
sobre a lógi
dias sociais di
o acadêmico 

s atualizados (
tes atualizado 
te pessoal, pa
cil; 
regatício ou ou
017/2006 – CN
s constantes d
a, coleta de 
s. 

adas por meio
Bolsista IC”, 
ho de 2020. 
(emitido pelo

culo Lattes;  
es contendo: 
o, pesquisa e/

uturas. 

base análise 
ções serão ba

pação em out
om a confirma

a 4 de junho d
homologadas

s: entre 8 e 10 
s: até dia 15 de

poderá sofrer
solvidos pela 

m ser obtidas p

Profa

Educação 
Federal de Sa
ncias Sociais 

o de Ciências d

MADA PÚB
LSISTA PAR

663429), profe
ca para atuar n

mero 051247, c

studantes de g
0 (quatrocento

cursos de C
anda, Relações
16 (dezesseis)
ica de funci
igitais; 
em geral. Te

e-mail e telefo
na base do CN

ara viabilizar 

utras bolsas, e
NPq); 
do plano de at
dados, leitur

o do envio do
no período d

o Portal do Alu

interesse pela
ou extensão, r

da document
ases para anál
tros projetos.
ação do horári

de 2020. 
s e dos horário
de junho, con
e junho de 202

r alterações a 
Coordenadora

pelo e-mail sa

a. Dra. Sandra

anta Maria 
e Humanas 
da Comunicaç

BLICA DE 2
RA ATUAÇÃ

 
fessora do Dep
no projeto de p
contemplado p

graduação dos
os reais) mensa

omunicação 
s Públicas e P
 e no máximo
ionamento do

er cursado e 

one) no DERC
NPq; 
implantação 

exceto aquela

tividades do b
ra flutuante, 

os documento
de 29 de maio

uno); 

a vaga, expec
relato sobre ní

ação apresent
lise do perfil 
. Após análi
io para a reali

os de entrevist
nforme for com
20. 

critério da coo
a do Projeto. 

andra.depexe@
 

 
a Depexe - Co

ção 

9 DE MAIO
ÃO EM PRO

partamento de
pesquisa “Dis
pelo Edital 00

s cursos de Co
ais, terá duraç

Social da UF
Produção Edito
o 20 (vinte) ho
o Twitter e,

sido aprovado

CA e no Porta

da bolsa. Nã

s que possuam

bolsista, a ser 
codificação e

s, abaixo lista
o a 4 de jun

ctativas em re
ível de conhec

tada e entrevi
discente, tan

se dos docum
zação das entr

ta: dia 5 de jun
mbinado indiv

ordenadora do

@ufsm.br. 

oordenadora d

 
O DE 2020 
OJETO DE

e Ciências da 
tinção em tre

02/2020 Fipe J

omunicação So
ção de até seis

FSM, em qua
orial); 
oras semanais 
, preferencia

o na disciplin

al do Aluno; 

ão será permit

m objetivos as

r proposto pel
e análise de 

ados, para o e
ho de 2020. 

lação ao proj
cimento sobre

ista online. O
nto de desemp
mentos, as in
revistas.  

nho de 2020, 
vidualmente. 

o projeto. 

San

do Projeto  

 

 PESQUISA

Comunicação
ends: consum
Júnior 2020. 

ocial. 
s meses a parti

alquer um do

para as ativid
almente, conh

na de Comun

tida conta po

ssistenciais, d

a orientadora
material, pro

e-mail sandra.
 As inscriçõe

eto, relato de
e o Twitter e te

O histórico esc
penho acadêm
nscrições hom

por email. 

nta Maria, 29 

A 

o, torno públic
mo e classe so

ir de 01/07/20

os quatro cur

dades do proje
hecimento so

nicação e Míd

oupança ou co

de manutenção

, dentre as qu
odução de tex

depexe@ufsm
es encerram-se

e participação 
emas de intere

colar, o curríc
mico quanto p
mologadas se

de maio de 20

ca a 
cial 

020. 

rsos 

to; 
obre 

dias 

onta 

o ou 

uais: 
xtos 

m.br 
e às 

em 
esse 

culo 
para 
erão 

 
020. 


