
EXTENSÃO E CULTURA COORDENADORIA DE

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA DISCENTE

para o projeto Kino Pulsão – fase 2

Modalidade de Bolsa: Bolsa extensão / EDITAL EXTRAORDINÁRIO PROEC/UFPR N° 02/2020 – 
BOLSAS DE EXTENSÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA

Departamento/Curso de Origem: CEM – Centro de Estudos do Mar

Coordenador: Cássio Alves

Este edital tem como finalidade de selecionar 2 estudantes de graduação da UFPR para atuarem 
no projeto de Extensão KinoPulsão – fase 2, e que possivelmente poderá receber bolsa de R$ 400,00 
mensais. 

 A/o bolsista desenvolverá o seguinte Plano de Trabalho de 12 horas semanais:
    
   As atividades iniciais dos bolsistas estão abaixo 
descritas:

i) Divulgar o cineclube em meios digitais, de radiodifusão 

entre outros. Desenvolvimento e atuação do Cineclube sob 

orientação e apoio dos Docentes.

ii) Entrar em contato com a comunidade. 

iii) Identificar necessidades comunicativas e de expressão 

da comunidade da UFPR e externa por meios remotos. 

iv) Divulgar o cineclube em meios digitais, de radiodifusão 

entre outros. 

v) Preparar os eventos do cineclube. 

vi) Planejar os eventos do cineclube.

vii) Receber convidados dos eventos do cineclube. 

viii)Curadoria dos eventos do cineclube. Desenvolvimento e 

apoio nos encontros de capacitação para produção de 

conteúdo e edição de materiais audiovisuais, realizado, 

orientado pelos Docentes envolvidos e Convidados 

especializados. 

ix) Entrarem contato com a comunidade. 

x) Identificar necessidades comunicativas e de expressão 

da comunidade da UFPR e externa. 

xi) Divulgar os encontros remotos em meios digitais,de 

radiodifusão entre outros.

 xii) Preparar os eventos remotos do cineclube. 

xiii) Planejar os eventos de produção audiovisual a serem 

realizados. 

xiv) Receber remotamente convidados dos eventos. 

xv)Apoio nos eventos.

-Eventos de formação e discussão teórica do Audiovisual e 

plataformas multimídias

- Eventos de formação e discussão teórico técnica de 

produção e edição de materiais nos formatos audiovisuais e 

em plataformas multimídias

-Organizar e dar expressão a trabalhos artísticos 

desenvolvidos durante atuação do projeto

-Capacitação e discussão com estudantes organizadores e 

orientadores das atividades teóricas e práticas, todas 

remotas.

-Produção de material Audiovisual

-Edição de materiais Audiovisual

-Redação de relatórios e artigos 
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3. LOCAL/LOCAIS DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES: Todas as atividades serão 
desenvolvidas remotamente. 

7. REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO:

- Preencher o formulário de inscrição no final do arquivo;
- Estar regularmente matriculado/a em um dos cursos de graduação da UFPR;
- Não receber bolsa ou qualquer outro auxílio financeiro da UFPR, de outra instituição de ensino ou 
agência de fomento, nacional ou internacional, que exija exclusividade;
- Durante a realização do projeto a/o estudante precisará ter uma conexão de internet com capacidade 
superior a 3 Mb/s, um computador e uma câmera (podendo ser de celular ou notebook) para realizar as 
transmissões e divulgações.
- As/Os interessadas/os em participar no projeto devem enviar carta de intenção de porque e como 
poderão contribuir para a divulgação da arte e cultura no formado áudio visual e formulário de 
inscrição para o email alves.cassio@gmail.com.

8.FASES DA SELEÇÃO

- Fase única, os candidatos serão avaliados a partir da carta de intenção.

9. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

- Experiência em participação em projetos similares;
- Conhecimentos gerais e históricos sobre Audiovisual;
- Experiência em edição de áudio e vídeo;
- Criatividade;
- Boa capacidade de articulação na frente de uma câmera;

A DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS SERÁ REALIZADA ATÉ 10 DE SETEMBRO DE 2020

mailto:alves.cassio@gmail.com
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ANEXO - MODELO DE FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DISCENTE

EDITAL :_______________

Nome: _____________________________

Curso: ( ) Graduação ( ) Técnico

Nome do curso : ________________________________________________

Número de matrícula : ___________________________________________

CPF:___________________________________________________________

Conta Corrente:__________________________________________________

Curitiba,         /             /  

__________________________________________________
Assinatura Discente


