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CHAMADA PÚBLICA 2021/1  PARA SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS PARA
ATUAÇÃO NO GRUPO DE PESQUISA: CONECTA - COMUNICAÇÃO E

EXPERIMENTAÇÃO CRIATIVA

Informamos que o Grupo de Pesquisa "CONECTA - COMUNICAÇÃO E
EXPERIMENTAÇÃO CRIATIVA", certificado pelo Diretório de Grupos de Pesquisa no
Brasil pelo CNPq, torna pública a abertura de seleção interna para colaboradores voluntários
e estabelece as normas relativas ao processo seletivo, conforme segue.

O CONECTA reúne estudos sobre fenômenos da comunicação e suas narrativas
midiáticas. O intuito é compreender o entrelaçamento das variadas dinâmicas
comunicacionais e a criação de práticas e processos inovadores de comunicação. Pretende ser
um espaço para produção experimental de produtos comunicacionais gráficos, sonoros,
audiovisuais e digitais, voltados à informação, entretenimento ou educação com aporte
criativo e/ou tecnológico. As linhas atuais de pesquisa são: Experimentação criativa e
tecnológica; e Narrativas midiáticas, convergência e consumo.

1. Vagas
a) 8 vagas para acadêmicos de graduação dos Cursos de Comunicação Social da

UFSM regularmente matriculados.

Os orientandos de graduação e de pós-graduação dos coordenadores não participam
desta chamada pública, mas podem confirmar interesse em participar do grupo pelo e-mail:
conecta@ufsm.br.

O grupo não disponibiliza bolsa ao ingressar. Os alunos selecionados nesta chamada
participarão do projeto como colaboradores voluntários e receberão certificação compatível
com a carga horária desenvolvida para cômputo de ACGs.

2. Pré-requisitos para as vagas
a) Para acadêmicos de graduação: estar matriculado em cursos de Comunicação
Social da UFSM, a partir do segundo semestre, em qualquer um dos quatro cursos
(Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas e Produção Editorial);
b) ter disponibilidade de no mínimo 4 (quatro) horas semanais para as atividades do
projeto;
c) ter interesse em pesquisa e produção experimental de produtos comunicacionais.

3. Inscrições
As inscrições serão realizadas por meio da inscrição do formulário do link

(https://forms.gle/sFnmwAqrnLFjF4CX9 ) e do envio dos documentos, abaixo listados, para
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o e-mail conecta@ufsm.br com o assunto: “Seleção”, no período de 21 de junho às 23h59min
do dia 25 de junho de 2021.
a) Histórico escolar (emitido pelo Portal do Aluno)
b) Carta de intenções contendo:
- Interesse pela vaga;
- Expectativas em relação ao projeto;
- Experiências acadêmicas ou profissionais que tenham afinidade com a proposta do Conecta;
- Outros diferenciais que queira destacar.
c) Entrevista a ser realizada.

4. Processo seletivo
A seleção será feita com base na análise da documentação apresentada. Após análise

dos documentos, os candidatos homologados serão comunicados por e-mail acerca da data e
horário para conversa com os coordenadores.

5. Cronograma
Inscrições: de 21 a 25 de junho de 2021.
Divulgação das inscrições homologadas e dos horários de entrevista: até dia 28 de junho de
2021, por email.
Divulgação dos resultados: até dia 30 de junho de 2021.
Live de apresentação do Conecta e primeira reunião: 05 de julho de 2021 (a confirmar).

Esta chamada pública poderá sofrer alterações a critério dos coordenadores.
Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail: conecta@ufsm.br

Santa Maria, 21 de Junho de 2021.

Profa. Dra. Sandra Depexe Prof. Dr. Leandro Stevens       Prof. Dr. Maicon Elias Kroth

Coordenadores do Projeto
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