
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA 01/2018
SELEÇÃO DE BOLSISTA DE PESQUISA FIPE JÚNIOR/UFSM

O Grupo de Pesquisa Midiação – Educomunicação e Ambiente, de acordo com a
Resolução  Nº  001/2013  –  UFSM,  de  7  de  janeiro  de  2013  e  EDITAL  02/2018  –
PRPGP/UFSM FIPE  Júnior  (Programa de  Bolsas  de  Iniciação  Científica  ou  Auxílio  à
Pesquisa),  divulga  chamada  pública  para  inscrição  de  acadêmicos do  Curso  de
Jornalismo  do  campus  de  Frederico  Westphalen,  com  vistas  à  seleção  de  01  (UM)
bolsista, para atuar no Projeto de Pesquisa (043436 - “Enquadramentos discursivos em
reportagens sobre o futuro do planeta”) no ano de 2018.

1. DAS INSCRIÇÕES
1.1. Período: de 16/04/2018 a  20/04/2018(até12h00);
1.2. Meio: online
-  Enviar  um e-mail  para chmoraes@gmail.com,  anexando:  a)  Ficha de Inscrição e b)
Histórico escolar atualizado.
1.3. Pré-requisitos:
-  Estar  regularmente  matriculado  no  Curso  de  Jornalismo  UFSM/FW,  a  partir  do  3º
semestre.
- Ter os dados pessoais atualizados (e-mail e telefone) no DERCA, no Portal do Aluno e
na Plataforma Lattes.
-  Possuir conta corrente pessoal no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, para
viabilizar pagamento da bolsa. Não será permitida conta poupança ou conta conjunta.
-  Não ter  vínculo  empregatício  ou  outra  bolsa  de  qualquer  natureza,  salvo  Benefício
Socioeconômico - BSE.
- Cumprir as atividades constantes do plano de atividades da bolsa, a ser proposto pelo
coordenador, em jornada de no mínimo 16 (dezesseis) horas semanais e no máximo 20
(vinte) horas semanais de atividades.
- Possuir currículo Lattes atualizado na base do CNPq;
- Enviar os documentos solicitados no item 1.2

2. DO PROJETO
O projeto de pesquisa propõe-se a relacionar conceitos que dão ênfase aos aspectos da
produção  jornalística,  tais  como  discurso  jornalístico,  noticiabilidade,  angulações,
mapeamento  de  fontes  e  acontecimento  jornalístico.  A  pesquisa  busca  compreender
como o jornalismo constrói o discurso sobre a mudança climática em relação ao futuro do
planeta.  Para  isso,  na  investigação  trabalharemos  a  análise  dos  enquadramentos
discursivos  realizados  na  apresentação  do  tema,  com  a  utilização  das  Teorias  do
Jornalismo e da Análise do Discurso.
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3. PROCESSO DE SELEÇÃO
3.1 A seleção contempla análise do histórico escolar no Curso de Jornalismo, e do Lattes
(será valorizada a experiência anterior em pesquisa).
3.2 Disponibilidade de horários para dedicação ao projeto.
3.3 Caso haja empate, será dada prioridade para alunos com BSE.
3.4  O  resultado  será  divulgado  no  dia  24/04/2018,  na  lista  de  e-mails  e  no  site
http://w3.ufsm.br/frederico/editais/ 

4. DAS VAGAS
Será disponibilizada UMA bolsa mensal no valor R$ 400,00 com duração de oito meses a
partir de 01/05/2018, conforme disposto no edital FIPE JR 2018.

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail chmoraes@gmail.com
Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenadora do Projeto.

Frederico Westphalen, 16 de abril de 2018.

Professora Dra. Cláudia Herte de Moraes

Líder do Midiação – educomunicação e ambiente (UFSM/CNPq)
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Projeto  “043436  -  “Enquadramentos  discursivos  em  reportagens  sobre  o
futuro do planeta” 

FICHA DE INSCRIÇÃO  Salve esta página, preencha e envie para chmoraes@gmail.com

Informar no assunto: Seleção 2018 FIPE JR

NOME: 

BSE - Benefício Socioeconômico: (   ) SIM (   ) Não
CURSO: Jornalismo - Bacharelado
UNIDADE: DECOM | UFSM – Campus Frederico Westphalen
SEMESTRE: Nº MATRICULA:
BANCO: 
(   ) Banco do Brasil
(   ) Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: CONTA: 

RG:                                                                CPF:
ENDEREÇO: 

CELULAR:                                             TELEFONE FIXO: 

E-MAIL:

DISPONIBILIDADE DE HORÁRIOS (informar com um “X” os turnos disponíveis):

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta
Manhã 

Tarde 

* Link currículo lattes: ________________________________

** Descreva sua experiência (caso houver), na área de pesquisa: 

*** Tem disponibilidade para viagens para participação em eventos? (   ) Sim   (   ) Não

Ao submeter minha inscrição, declaro que li e concordo com todos os termos previstos na 
Chamada Pública 001/2018, do Projeto de Pesquisa “Enquadramentos discursivos em

reportagens sobre o futuro do planeta”

Frederico Westphalen, ___ de abril de 2018.

ATENÇÃO: ENVIAR ANEXO AO E-MAIL TAMBÉM O HISTÓRICO ESCOLAR (com notas)

*Sua inscrição será confirmada em até 24h. 
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