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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG 
INSTITUTO DE LETRAS E ARTES 

 CURSO DE ARTES VISUAIS BACHARELADO 
CURSO DE ARTES VISUAIS LICENCIATURA 

 

Edital 9/2018 – ILA  

Seleção de Bolsista EPEC – SOCIAL / Projeto de Cultura 2018-2019 

PROJETO RADIOWEB – Produção de Programas Culturais 

 

1. OBJETO  

Seleção de bolsista para atuar no projeto Radioweb – produção de 
programas culturais, de junho de 2018 a maio de 2019. O projeto foi 
selecionado pelo EDITAL CONJUNTO DE CIRCULAÇÃO INTERNA – 
PDE/EPEC Nº 01/2018 da FURG - https://goo.gl/eAgMrw 

2. APRESENTAÇÃO 

A Radioweb é um projeto do Curso de Artes Visuais – ILA coordenado 
pelo professor Marcelo Gobatto e que existe desde 2014. Tem como objetivo a 
criação e manutenção de um ambiente na web, onde possam ser difundidas 
produções radiofônicas e audiovisuais com temáticas e debates 
contemporâneos e relevantes para o campo da arte, da cultura, da educação 
superior e para a sociedade. Sua inserção na web e seu caráter cumprem a 
função de produzir conteúdo relevante para a comunidade acadêmica e 
sociedade em geral, alinhando-se aos movimentos de mídia livre do país. 

O bolsista do projeto irá trabalhar em conjunto com um grupo de 
colaboradores, auxiliando na produção de podcasts e programas de rádio e 
vídeo que serão veiculados na web. Inicialmente serão produzidos 1 programa 
semanal e 1 mensal, com duração de 5 a 15 minutos e que terão como tema 
debates contemporâneos em artes visuais, literatura, música e cultura da 
periferia; educação, sociedade e ações afirmativas da universidade; temáticas 
relacionadas à diversidade e à diferença, bem como sobre cultura africana, 
afro-brasileira e indígena. 

Vaga: 01 (uma) 

Carga horária: 48h mensais / 12h semanais 

Valor da bolsa: R$ 400,00 

Período da bolsa: de junho 2018 a maio 2019.  

Atividades a serem desenvolvidas (principais): participar de reuniões 
quinzenais de organização e planejamento dos programas; participar de 
oficinas de formação realizadas no curso; dar apoio na produção, captação, 
edição e finalização dos programas radiofônicos e audiovisuais; publicação dos 
programas na web (Facebook e plataformas).  
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Prazo para inscrições: de 08 a 11 de junho 

Local e forma de inscrição: as inscrições devem ser feitas através do 
preenchimento do formulário: https://goo.gl/forms/ZVfXAisai60oRvmp2 
 

3. DOS REQUISITOS 
a) Estar regularmente matriculado e frequente no curso de artes 

visuais bacharelado ou artes visuais licenciatura da FURG;  
b) Ter ingressado na Universidade através do SISU pelo sistema de 

cotas (L1, L2, L5, L6, L9, L10, L13, L14, V978), conforme o 
especificado no item 2 do EDITAL CONJUNTO DE CIRCULAÇÃO 
INTERNA – PDE/EPEC Nº 01/2018 da FURG - 
https://goo.gl/eAgMrw;  

c) Ter disponibilidade para dedicar doze (12) horas semanais às 
atividades do projeto, sendo importante a disponibilidade de 
trabalho nas sextas-feiras para reuniões com equipe;  

d) Possuir interesse na produção radiofônica e audiovisual, e no 
aprendizado de programas de edição de áudio, foto e vídeo;  

e) Ter conhecimento básico em informática (não é necessário o 
conhecimento em softwares de edição de áudio e vídeo, pois 
serão ministradas oficinas de formação).  

f) Possuir interesse e/ou experiência em trabalho em grupo e/ou 
trabalho colaborativo;  

g) Demonstrar compreensão sobre as políticas de ações afirmativas 
da universidade e sobre temáticas relacionadas à mídia livre e 
democratização da comunicação; 

  

4. ENTREVISTAS 

Das candidatas e candidatos inscritos que enviarem os dados e a carta 
de intenção serão pré-selecionados até 15 estudantes para participarem de 
entrevista coletiva a ser realizada no dia 13 de junho de 2018, entre 9h e 12h. 
Conforme o número de candidatas e candidatos pré-selecionados, será 
divulgado horário específico para cada grupo.  

5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

Para participação na entrevista serão selecionados os candidatos a 
partir da análise da carta de intenções, disponibilidade de horários e 
documentos anexados, bem como a análise preliminar da situação sócio-
econômica do candidato/ da candidata (esta análise será feita pela forma de 
ingresso no SISU e dados da PRAE disponíveis).  

O resultado final será obtido, após a entrevista, a partir dos seguintes 
critérios:  

- Situação sócio-econômica do candidato/candidata – 3 pts;  
- Interesse em atuar no projeto (carta de intenção) – 3 pts;   
- Disponibilidade de horários – 1 pt; 
- Entrevista  – 3,0 pts. 
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6. CRONOGRAMA 

A divulgação dos/as homologados/as para a entrevista, será feita por 
meio da página do ILA e página do Curso de Artes Visuais no facebook no dia 
12 de junho.  

As entrevistas ocorrerão na Oficina de Vídeo, no prédio das Artes 
Visuais, no dia 13 de junho de 9 às 12h.  

O resultado final será publicado no dia 13 de junho no site do ILA e 
Facebook Artes Visuais.  

7. RECURSOS 

Recursos em relação a fase de homologação e ao resultado final deste 
processo de seleção deverão ser encaminhados ao Coordenador do Projeto, 
pelo mail furg.webradio@gmail.com com descrição e justificativa do pedido 
devidamente argumentada. O prazo para o envio é de 48h após a divulgação 
do resultado.  

Qualquer dúvida ou reclamação poderá ser enviada também diretamente 
a Diretoria de Arte e Cultura, responsável pela seleção e funcionamento do 
projeto, através do envio de mensagem para dac@furg.br. 

8. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

A comissão de seleção será formada por Marcelo R. Gobatto, 
coordenador do projeto e pelo estudante Guilherme Mello dos Santos, 
colaborador.  

 
 
Rio Grande, 07 de junho de 2018 
 
____________________________________ 
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