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EDITAL DECSO 

SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA PROGRAMA DE EXTENSÃO 

  
Identidades, afetos, cotidiano e memória em Mariana  

Memórias do trauma 

Novos Sujeitos de Futuras Histórias 

Observatório da Cidade  
  

O Departamento de Ciências Sociais, Jornalismo e Serviço Social faz saber aos (às)             

interessados(as) que estão abertas as inscrições para o processo seletivo para bolsistas            

remunerad@s para o Programa de Extensão Sujeitos de suas histórias, nas áreas de texto, foto e                

web, nas seguintes ações extensionistas vinculadas: Identidades, afetos, cotidiano e memória em            

Mariana, Memórias do trauma, Novos Sujeitos de Futuras Histórias e Observatório da Cidade (resumo              

das ações em anexo e no site www.sujeitosdesuashistorias.com). 

  
1. Informações 

Projeto 

  
Coordenador(a) Curso Vagas 

Identidades, afetos, cotidiano e 

memória em Mariana 

Karina Gomes Barbosa Jornalismo 3 (três) remuneradas 

Memórias do trauma André Luís Carvalho Jornalismo 3 (três) remuneradas 

Novos Sujeitos de Futuras 

Histórias 

Karina Gomes Barbosa Jornalismo 3 (três) remuneradas 

Observatório da Cidade André Luís Carvalho Jornalismo 3 (três) remuneradas 

  
a) Período de vigência da bolsa: ano de 2017 (até dezembro), conforme estabelecido pelo              

Edital PROEX para ações de extensão 2017; 

b) Valor mensal da bolsa: R$ 300 (trezentos reais); 

c) Carga horária semanal a cumprir: 15h. 

  
 

http://www.sujeitosdesuashistorias.com/
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2. Requisitos 

a) Ser aluno do curso de Jornalismo regularmente matriculado a partir do segundo semestre              

e ter coeficiente acadêmico igual ou superior a 6,0 (seis); 

b) Ter disponibilidade de tempo para o cumprimento da carga horária conforme            

especificado no edital, ou seja, 15 (quinze) horas semanais para as atividades; 

c) Não usufruir de qualquer outro tipo de bolsa ou desenvolver atividade remunerada para              

a qual já exista alguma legislação restritiva na Universidade. 

  
3. Inscrições 

a) De 30.5.2017 a 2.6.2017 (até 19h30); 

  
4. Documentação para inscrição: 

a) Histórico escolar digitalizado em formato PDF ou JPG; 

b) Currículo sintético em formato PDF; 

c) Carta, com até 20 linhas (Times New Roman, corpo 12), justificando o interesse pelos               

projetos a partir de sua proposta, e fundamentando em que áreas/linguagens pretende            

atuar, em formato PDF; 

d) Para a área de Fotografia: 10 imagens de autoria própria. 

 

Os arquivos devem ser enviados para os emails karina.barbosa@gmail.com e          

andrecarvalho1404@gmail.com. O assunto do email deve indicar Seleção de Extensão 2017 e a área              

de concorrência (texto, foto e/ou web). 

  
5. Etapas do processo seletivo: 

a) Análise de histórico escolar; 

b) Análise de currículo; 

c) Análise de carta/portfólio; 

d) Entrevista. 

  
6. Datas e procedimentos de avaliação: 

a) Dia 5.6.2017, a partir das 14h: entrevistas individuais, segundo cronograma a ser             

divulgado por e-mail aos inscritos. As entrevistas ocorrerão no gabinete 414 do Bloco 2; 

e) Dia 7.6.2017: publicação do resultado até 14h; 

f) Dia 7.6.2017, até 20h: prazo final para preenchimento e entrega da documentação exigida              

d@s selecionad@s, na secretaria do DECSO. 
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As informações referentes a cada etapa do edital serão enviadas aos emails d@s candidat@s              

inscrit@s. 

  
Quaisquer dúvidas ou omissões deste edital devem ser esclarecidas por meio do email             

karina.barbosa@gmail.com. 
  

  
ANEXO – RESUMOS DAS AÇÕES 

  
  
RESUMO DO PROGRAMA DE EXTENSÃO 

Sujeitos de suas histórias 

  
O programa situa comunidades de Mariana - moradores da cidade e sujeitos atingidos, direta ou               

indiretamente, pelo rompimento da barragem de Fundão - como cidadãos, protagonistas nos processos de              

leitura, crítica, produção e circulação de narrativas - verbo-visuais, audiovisuais, informativas, educativas,            

lúdicas. Narrativas que desvelam e resgatam cotidianos, histórias, pertencimento, cidadania, memórias de            

lugares, pessoas, afetos, em busca de captar e construir identidades, demarcar direitos e erigir imaginários,               

bem como desconstruir preconceitos e propor imaginários alternativos. Narrativas que propõem alternativas            

de representação e jornalismo. São ações ligadas ao jornalismo cívico, a narrativas orais, verbo-visuais e à                

comunicação enquanto direito humano, prática social e dimensão fundamental da vida. 

  
RESUMO DO PROJETO DE EXTENSÃO 

Identidades, afetos, cotidiano e memória em Mariana 

  
Continuar as ações para tornar os atingidos da tragédia da Samarco protagonistas de narrativas: do lugar, do                 

patrimônio, das paisagens, da(s) história(s), das memórias, das pessoas, do presente. Para isso, o projeto               

intenta continuar a oferecer meios para que moradores de comunidades atingidas sejam capazes de narrar,               

verbo-visualmente, acompanhados de estudantes de jornalismo, fragmentos do que podem constituir suas            

identidades e imaginários, permeados pelo afeto como forma de conhecimento e apropriação de espaços. É               

ouvir – e tornar audíveis – vozes de sujeitos que formam e são conformados pelo lugar, que o humanizam. 

  
RESUMO DO PROJETO DE EXTENSÃO 

Memórias do trauma 

 

Este projeto busca continuar as ações de escavar, resgatar, indexar, unificar, arquivar e socializar, memórias e                

suportes de memórias de sujeitos das comunidades atingidas pelo rompimento da barragem da Samarco, em               

2015. Faz isso ao entender que as narrativas e os resgates de memórias são importantes aliados no processo                  
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de reparação do trauma e na reintegração do sujeito ao tempo e ao mundo "normal" após o evento                  

traumático, que separa o sujeito do campo do simbólico. Ao mesmo tempo, o projeto incentiva o trabalho com                  

novas memórias, diante das perspectivas de futuro dos atingidos. 

 

RESUMO DO PROJETO DE EXTENSÃO 

Novos Sujeitos de Futuras Histórias 

 

Este projeto busca continuar a promover ações junto a crianças de 5 a 8 anos em busca de construir, veicular                    

e disseminar novas representações de gênero, alternativas àquelas hegemônicas na mídia, que reforçam as              

assimetrias do patriarcado. Utiliza, para tanto, ferramentas da comunicação e representações veiculadas pela             

mídia, além da estratégia do brincar, investindo na ludicidade e na proximidade das linguagens de tais faixas                 

etárias. A ideia é que esses sujeitos possam construir novos imaginários de gênero, que permitam a meninos e                  

meninas identidades mais livres e com novos engendramentos. 

 

RESUMO DO PROJETO DE EXTENSÃO 

Observatório da Cidade 

 

Este projeto de extensão se ancora nos princípios do jornalismo cívico para criar um observatório de                

monitoramento dos serviços públicos oferecidos pelos governos municipal, estadual e federal em Mariana. E a               

partir dele construir uma rede de troca de informações, debates, e busca por soluções a problemas                

detectados entre os moradores locais, tendo em vista a garantia e fortalecimento da cidadania. Tal               

observatório visa mensurar a qualidade da oferta desses serviços, a transparência com que são distribuídos               

(critérios utilizados, equidade dos valores, montantes, quantidades, acesso da população a eles), assim como              

avaliar a resolução de problemas enfrentados pela população marianense. Vinculado ao programa de             

extensão Sujeitos de suas histórias, compreende a comunicação como direito humano e como ferramenta              

essencial para o aprofundamento da democracia, e percebe o jornalismo como atividade indissociável para o               

fortalecimento dos sujeitos como cidadãos. 

 

 

  
  

Mariana, 30 de maio de 2017. 

 

 


