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CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 – SELEÇÃO PARA BOLSISTA DE 

PESQUISA – FIPE JÚNIOR 2018 

 

O projeto de pesquisa Recepção e agricultura: análise quantitativa e qualitativa do acesso a informações 

e consumo midiático por produtores rurais no Médio Alto Uruguai, torna pública a abertura de inscrições 

para seleção de BOLSISTA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, destinada a matriculados (as) nos cursos de 

Jornalismo e Relações Públicas da UFSM Campus de Frederico Westphalen, no referido Projeto em 2018.  

 

1. DAS INSCRIÇÕES  
As inscrições serão realizadas conforme segue:  

a) Data: até às 17h do dia 20/04/2018, sexta-feira.  

b) Modo: Via formulário eletrônico: https://goo.gl/forms/5ghDxXD8cK8JAhWy2 

c) Pré-requisitos: disponibilidade para atuar, no mínimo, 16h semanais, disciplina, forte interesse em 

leitura e pesquisa científica.  

d) Não estar vinculado a nenhum outro grupo de pesquisa do Departamento.  

e) Estar cursando a partir do 3º semestre dos cursos de Jornalismo ou RP (UFSM/FW). 

 

2. DO PROJETO  
O projeto consiste em desenvolver uma pesquisa quantitativa e qualitativa sobre o processo de acesso e 

consumo de informações no meio rural por parte dos agricultores da região do Médio Alto Uruguai do RS, 

mais especificamente, trata de investigar as mensagens acerca das atividades agrícolas, seus usos e 

apropriações. 

 

3. PROCESSO DE SELEÇÃO  
O processo seletivo será composto pelas seguintes etapas: 

3.1 – Avaliação do Histórico Escolar e do Índice de desempenho acadêmico (entregar cópias impressas 

no dia da entrevista);  

3.2 – Entrevista presencial, a ser realizada no dia 24/04/2018, terça-feira, a partir das 13h30, na Sala 304 

– Bloco Central (gabinete do professor). 

 

4. DAS VAGAS  
Será disponibilizada UMA bolsa mensal no valor R$ 400,00, por oito meses, conforme disposto no edital 

FIPE JÚNIOR 2017. A seleção observará o Artigo 3º, inciso II, da Resolução 01/2013 -UFSM. Há 

possibilidade de seleção de voluntários, a critério da coordenação do projeto e interesse dos candidatos. 

Os resultados serão divulgados até o dia 25/06/2018.  

 

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail rafoletto@gmail.com 

Frederico Westphalen, 16 de abril de 2018. 

 

 

 

Rafael Foletto 

Coordenador do Projeto 


