
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº. 24/2018 – ODH/PRE/UFSM
SELEÇÃO DE BOLSISTA

A Universidade Federal de Santa Maria, através do projeto institucional “Observatório
de  Direitos  Humanos”  da  Pró-Reitoria  de  Extensão,  torna  pública  a  abertura  de
inscrições para seleção de BOLSISTAS, acadêmicos de cursos de graduação, para atuar
junto aos projetos listados nesta chamada, conforme item 3.

1. DAS INSCRIÇÕES: 

As inscrições dos interessados serão realizadas somente por meio eletrônico, pelo e-
mail indicado pelo projeto correspondente (item 3), no período de 30 de agosto a 04
de setembro de 2018.

Será considerada válida apenas a inscrição dos candidatos que preencherem todos os
campos  da  ficha  (ANEXO  II);  que  estiverem  matriculados  regularmente;  que  não
disporem de outras bolsas institucionais.

Será  dada  preferência  a  acadêmicos  dos  cursos  especificados  no  item  3  e  com
experiência em atividades relacionadas à área de demanda de cada bolsa.
 
2. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

A seleção será realizada conforme segue: 

a) Cumprimento dos requisitos dispostos no item 3;
b)  Análise  dos  horários  disponíveis  para  o  desenvolvimento  das  atividades

propostas.
c)  Entrevista  individual  realizada  com  os  candidatos  (quando  necessário,

conforme disposto no item 3),  na qual  será avaliado se as competências e
habilidades  dos  mesmos  são  compatíveis  para  a  execução  das  atividades
propostas, bem como as experiências em atividades relacionadas à temática
de atuação.
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3. DAS VAGAS

Projeto Coord. do
projeto

Vagas Requisitos* Contato para inscrição

O que faço,
agora?

Carlise
Porto

Schneider
Rudnicki

01 * 12 horas semanais 
por bolsista;
* Estar regularmente 
matriculado no 6º 
semestre ou mais, do 
curso de graduação 
em Comunicação 
Social - Relações 
Públicas da UFSM;
* Trabalhar com o 
software Nvivo;
* Ter experiência em 
planejamento;
* Ter cursado e sido 
aprovado na 
disciplina de 
Assessorias em 
Relações Públicas.

Enviar ficha de inscrição 
(Anexo II) para o e-mail 
carlise.rudnicki@ufsm.br  

Entrevista: será agendada 
individualmente com cada
inscrito.

Identidades
Trans: estudo das
vulnerabilidades,

demandas de
saúde e acesso a

trabalho e
emprego da

população de
travestis e

transexuais no
município de
Santa Maria

Cláudia
Perrone 

01 * 12 horas semanais 
por bolsista
* Estar regularmente 
matriculado no 3º 
semestre ou mais, 
dos cursos de 
graduação em 
Psicologia ou Serviço 
Social da UFSM;

Enviar ficha de inscrição 
(Anexo II) para o e-mail 
claudia.perrone@ufsm.br 

Entrevista: será agendada 
individualmente com cada
inscrito.

Gritos de Silêncio Márcia
Franz

Amaral

01 *12 horas semanais 
por bolsista
* Estar regularmente 
matriculado no 2º 
semestre ou mais dos
cursos de 
Comunicação Social, 
ter o horário das 4ª 
feiras das 12h30min 
às 14h30min e das 
18h às 20h disponível 
para trabalho 
presencial.

Enviar ficha de inscrição 
(Anexo II) para o e-mail 

marciafranz.amaral@gmai
l.com

Entrevista: será agendada 
individualmente com cada
inscrito.

mailto:marciafranz.amaral@gmail.com
mailto:marciafranz.amaral@gmail.com
mailto:claudia.perrone@ufsm.br
mailto:carlise.rudnicki@ufsm.br
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* No anexo I, plano de atividades de cada bolsista.

4. DA CARGA HORÁRIA

O/A  bolsista  deverá  ter  disponibilidade  de  12  (doze)  horas  semanais  a  qual
corresponderá à remuneração de R$ 250,00 mensais;

O início das atividades será no mês de setembro de 2018, logo após a publicação dos
resultados, com duração até 31/12/2018, podendo ser prorrogada de acordo com as
necessidades do projeto e da PRE.

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

A coordenação de cada projeto deverá enviar a Ficha de Cadastro de Bolsista (anexo
II), devidamente assinada pelo bolsista, até dia 15 de setembro de 2018, para o e-mail
extensao@ufsm.br ou entregar na secretaria da Pró-Reitoria de Extensão, sala 945, 9º
andar da reitoria.

A  coordenação  de  cada  projeto  deverá  enviar  mensalmente,  para  o  e-mail
extensao@ufsm.br, o relatório de atividades do bolsista (anexo III), impreterivelmente
até dia 15.

O/A  candidato/a  selecionado/a  deverá  providenciar  conta  corrente,  em seu nome,
para fins de recebimento de bolsa mensal.

Os casos omissos serão resolvidos pelos projetos e pela Pró-Reitoria de Extensão.

Outras  informações  podem  ser  obtidas  pelo  e-mail  extensao  @  ufsm  .  br ou  pelos
telefones 3220-8219 ou 3220-8366.

Santa Maria, 30 de agosto de 2018.

Flavi Ferreira Lisboa Filho
Pró-Reitor de Extensão

mailto:extensao@ufsm.br
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mailto:extensao@ufsm.br
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ANEXO I
DESCRIÇÃO DOS PROJETOS E PLANO DE ATIVIDADES DOS BOLSISTAS

O QUE FAÇO, AGORA?

Sobre o projeto: O projeto de extensão propõe um ciclo de debates em espaços como salões
comunitários, rodas de conversa sobre violência doméstica, de gênero, familiar e trabalhista.
Para isso, a ideia é criar uma cartilha que possibilite acesso a informações sobre legislação,
direitos  e  ações diretas  (como proceder).  A  organização desta  cartilha  tem como objetivo
divulgar  informações  sobre  o  tema  em  espaços  públicos,  como  hospitais,  escolas,
universidades,  sindicatos  e  organizações  não  governamentais.  Mais  do  que  a  informação,
pensamos em uma forma de sensibilizar e desnaturalizar a violência. Portanto, teremos dois
produtos:  a cartilha,  em formatos offline  e online e a organização dos ciclos de palestras.
Outro  produto  pensado  se  refere  a  produção  de  "depoimentos"  nestes  espaços  sobre  a
violência, com o intuito de gerar campanhas para as redes sociais. O objetivo é sensibilizar e
informar a  população em geral  -  em especial  possíveis  vítimas de violência  doméstica,  de
gênero, familiar e trabalhista -  sobre legislação, direitos e ações diretas (como proceder). Se
justifica pelo fato que as vítimas, no momento de agressão, de fato e em potencial,  estão
desorientadas/desinformadas, de como agir.

Plano de atividades do bolsista: Organização de um planejamento, contendo diagnóstico e 
plano; Criação e desenvolvimento de redes sociais digitais; Inserção dos dados de entrevistas e
grupos de discussão no software nvivo.

IDENTIDADES TRANS: ESTUDO DAS VULNERABILIDADES, DEMANDAS DE SAÚDE E ACESSO A
TRABALHO E EMPREGO DA POPULAÇÃO DE TRAVESTIS E TRANSEXUAIS NO MUNICÍPIO DE
SANTA MARIA

Sobre o projeto: o projeto de extensão ocorrerá na “Casa da Veronica” inicialmente, por tratar-
se de um local que recebe pessoas com identidades trânsito em situação de vulnerabilidade.
Os grupos serão realizados com os seguintes objetivos: levantamento e apoio das necessidades
dessa  população;  rodas  de  conversa  para  trocas  de  experiências  de  vida;  informações  e
preparação para trabalho/renda; orientação e informações sobre saúde e promover atividade
informativa sobre questões jurídicas.

Plano  de  atividades  do  bolsista:  realização  de  grupos;  registro  através  de  relatórios  de
atividades; orientação individual para população atendida; elaboração de um artigo/trabalho
para apresentação em evento de extensão, sobre o projeto.

GRITOS DO SILÊNCIO

Sobre o projeto: O programa radiofônico "Gritos do Silêncio" tem como proposta central a articulação
entre o conhecimento teórico e prático em Jornalismo, com foco no fortalecimento do debate sobre
pluralidade de fontes na construção de informações. Nesse sentido, o programa se articula a partir de
pautas  e  personagens  do  que  podemos  considerar  uma  "população  esquecida"  pelos  meios  de
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comunicação convencionais, buscando oferecer um espaço qualificado de discussões sobre as
temáticas que interessem a setores dos movimentos sociais,  dando voz para temáticas de
cidadania pouco presentes na  cobertura diária  de Jornalismo.  Cada edição do programa é
produzida  a  partir  de  uma  temática  específica,  mediada  pelos  alunos  e  debatida  com
representantes diretos da sociedade civil  organizada envolvidos no com o assunto tratado.
Além  disso,  cada  edição  também  conta  com  uma  produção  específica,  centrada  na
comunidade de ouvintes, que pode participar a partir de enquetes e de manifestações diretas
no programa, apontando suas opiniões.

Plano  de  atividades  do  bolsista:  Participar  das  reuniões  de  pauta;  Fazer  a  produção  do
programa; Agendar e realizar entrevistas; Apresentar o Programa; Auxiliar no gerenciamento
das redes sociais.
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ANEXO II
FICHA DE CADASTRO DE BOLSISTA

CHAMADA PÚBLICA Nº: 

PROJETO: 

NOME: 

BSE*: (  ) SIM (  ) Não                              * BSE: Candidato com Benefício Socioeconômico

CURSO: 

UNIDADE: 

SEMESTRE: Nº MATRÍCULA:

BANCO: 

AGÊNCIA: CONTA:

RG:                                                                CPF:

ENDEREÇO: 

TELEFONE:                                                 CELULAR:

E-MAIL:

DISPONIBILIDADE DE HORÁRIOS (informar turnos disponíveis):

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

Manhã 

Tarde 

Noite

Data do Cadastro: 
Assinatura do/a estudante: 
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ANEXO III

Pró-Reitoria de ExtensãoObservatório de Direitos Humanos
Convênio Ministério Público-RS/FASE/UFSM

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO BOLSISTA

Projeto: ________________________________

Coordenador:______________________________________

Data Chegada Atividades Saída

Assinatura da coordenação do projeto:

Data:
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