
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
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COMISSÃO SETORIAL DE AVALIAÇÃO

EDITAL 01 RI/DERI/CCSH/UFSM/2023

O projeto de extensão EPICast (Podcast de Economia Política Internacional, número 
056845), por meio do Curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM), torna público o presente edital para a seleção de participantes do projeto.

DAS VAGAS

03 vagas serão oferecidas para cada área de atuação.

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO:

a) Ficha de inscrição, conforme anexo I;
b) Currículo Lattes atualizado;
c) Histórico escolar com coeficiente de desempenho acadêmico

CRONOGRAMA
Atividade Prazos

Publicação do Edital 16 de março de 2023
Inscrições 17 e 22 de março de 2023
Entrevistas 24  de  março  de  2023  (online  à 

partir das 8h)
Divulgação do resultado preliminar 24 de março de 2023
Interposição de Recursos 25 de março de 2023
Divulgação do resultado final 27 de março de 2023
Início das atividades 03 de abril de 2023

DA INSCRIÇÃO

As  inscrições  serão  aceitas  exclusivamente  por  meio  do  endereço  eletrônico 
brunohendler@ufsm.br

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO BOLSISTA:

Os inscritos serão avaliados com base nos itens abaixo:
1. Entrevista individual, em que serão avaliados: a) motivação pessoal; b) experiência 

prévia com edição de arquivos de áudio; c) experiência prévia com produção e/ou 
gestão de conteúdo em projetos de pesquisa e/ou extensão (6 pontos).

2. Desempenho na disciplina  de Economia  Política Internacional  (para as vagas de 
Produção e Roteiro) (4 pontos). Para as vagas de edição e redes sociais a entrevista 
valerá 10 pontos.
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Serão aprovados os inscritos que obtiverem nota superior a 7 (sete) pontos.

Os alunos aprovados  serão classificados  por  ordem decrescente  das  notas  finais 
obtidas.

DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO

O presente edital visa preencher até três vagas para cada área de atuação, conforme 
abaixo. Note-se que em caso de não preenchimento (ou preenchimento incompleto) de uma 
das áreas de atuação, será possível o remanejamento de discentes.

- Produção. Pesquisa e prospecção de temas e entrevistados.
- Roteiro. Elaboração de roteiro, apresentação e perguntas.
- Edição e redes sociais. Parte técnica (gravação das entrevistas), edição do material 

e gestão das redes sociais e da identidade visual do projeto.

REQUISITOS DO(A) BOLSISTA 

Estar regularmente matriculado(a) na Universidade Federal de Santa Maria em um 
dos cursos de graduação ou de pós-graduação.

Cumprir as atividades constantes do plano de atividades do bolsista, em jornada de 
três horas semanais.

Ter cursado e sido aprovado na disciplina de Economia Política Internacional (para 
as vagas de Produção e Roteiro.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Os bolsistas  aprovados  serão  registrados  como  colaboradores  do  projeto  com a 
carga horária de três horas semanais. 

Será motivo de desclassificação o descumprimento de qualquer item deste Edital.

Santa Maria, 16 de março de 2023

______________________
Bruno Hendler

Professor do curso de Relações Internacionais e coordenador do EPICast
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ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO – EDITAL 01/2020

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO
Nome completo:
Matrícula:
Curso
E-mail:
Telefone:
Área de atuação (primeira opção):

_________________________________
Assinatura do aluno
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