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EDITAL PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Comunicamos a abertura de inscrições para a seleção de bolsistas para atuar nos projetos de
extensão “Como ler um infográfico? Estratégias de informação e desinformação sobre a
pandemia de COVID-19” (https://sistemas.ufmg.br/siex/AuditarProjeto.do?id=64933) e
“Imagens e imaginários da pandemia: memes, histórias, reflexões” (https://sistemas.ufmg.br
/siex/AuditarProjeto.do?id=64913).
São 4 (quatro) bolsas disponíveis, sendo 2 (duas) destinadas a alunos da pós-graduação e 2
(duas) para alunos da graduação.
1. Para as 2 bolsas destinadas a graduação, poderão se inscrever alunas e alunos regularmente
matriculados nos cursos de Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas e
Comunicação Social. Os candidatos deverão necessariamente ser classificados
socioeconomicamente no nível I, II ou III pela Fundação Universitária Mendes Pimentel (FUMP)
e/ou terem ingressado na UFMG pelo sistema de cotas. Cada bolsista selecionado receberá uma
bolsa mensal no valor de R$ 500,00. O bolsista deverá ter disponibilidade de 20 horas semanais
para atuar no projeto durante todo o período de vigência da bolsa (Junho/2020 a Maio/2021).
2. Para as 2 bolsas destinadas a pós-graduação, poderão se inscrever alunas e alunos
regularmente matriculados nos cursos de Mestrado ou Doutorado do PPGCOM/UFMG. Poderão
se candidatar somente os alunos que não recebem outras bolsas (CAPES, CNPq ou FAPEMIG).
Cada bolsista selecionado receberá uma bolsa mensal no valor de R$ 550,00. O bolsista deverá ter
disponibilidade de 12 horas semanais para atuar no projeto durante todo o período de vigência da
bolsa (Junho/2020 a Maio/2021).
3. As atividades dos projetos serão realizadas remotamente enquanto durar o isolamento social
decorrente da pandemia do COVID-19.
4. Os candidatos interessados deverão enviar, até o dia 28/05, os seguintes documentos (em
formato PDF) para os e-mails danielmeloribeiro@gmail.com e brunosleal@gmail.com:
Curriculum Vitae (com dados pessoais, endereço completo, telefones de contato e e-mail

atualizados, experiência profissional e acadêmica);
Histórico escolar;
Parágrafo dissertativo respondendo: “qual projeto você gostaria de participar e por que?”
5. Os candidatos poderão ser selecionados para participar de uma entrevista, que será agendada
por e-mail.
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