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1.

2.

Apresentação 
1.1.
A Direção-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas
Gerais, IFSULDEMINAS - Campus Muzambinho, por meio da Diretoria de Desenvolvimento
Educacional (DDE) e Assessoria de Comunicação (ASCOM), torna pública a seleção de
estudantes regularmente matriculados em cursos técnicos ou superiores, no âmbito deste
campus,paraatuaçãojuntoàASCOMemprojetosrelacionadosaodesenvolvimentodemídias
e estratégias de divulgação para ações ligadas, principalmente, à pesquisa, extensão e
inovação. 
1.2.
OIFSULDEMINAS,conformedestacadonoseuPlanodeDesenvolvimentoInstitucional(PDI),
é norteado, de forma geral, pelos princípios da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensão.ADiretoriadeDesenvolvimentoEducacionaldoCampusMuzambinho,porsuavez,
visa operacionalizar estratégias e integrar as atividades de pesquisa, extensão, inovação e
empreendedorismo para o desenvolvimento educacional e permanência e êxito dos
estudantes,emconsonânciacomaDiretoriadeEnsino. 
1.3.
A Assessoria de Comunicação (ASCOM) do Campus Muzambinho visa, entre outras ações,
formular,coordenar,acompanhar,integraresupervisionarasatividadesrelacionadasàpolítica
de comunicação do IFSULDEMINAS; bem como coordenarasrelaçõesinstitucionaiscomos
demaissetoreseveículosdecomunicação. 
1.4.
Considerando esse contexto, este edital tem como objetivo oportunizar aos estudantes do
campus a participação de açõesligadasàáreadecomunicaçãonoâmbitoescolar,comfoco
principal na divulgação científica e extensionista. A divulgaçãocientíficaeextensionistavisa,
deformageral,democratizaroacessoaoconhecimentoproduzidonainstituiçãoeestabelecer
condições para a chamada alfabetização científica,bemcomopotencializaratrocaintegrada
entre sociedade-escola e estreitar essa relação por meio do acesso à informação sobre
projetos, eventos, cursos e demais ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação
conduzidas pelos docentes, técnicos-administrativos em educação, estudantes e
colaboradoresdocampus. 

DoObjeto 

2.1.
Disponibilizar 3 (três) bolsas para o Edital de Apoio à Divulgação Científica e Extensionista,
com a finalidadegeraldefomentar,valorizar,reconhecereincentivarodesenvolvimentodas
habilidadesdecomunicaçãosocialdosdiscentesdoIFSULDEMINAS-CampusMuzambinhoe
potencializar o alcancedasaçõesdeensino,pesquisa,extensãoeinovaçãorealizadaspelos
membrosdanossacomunidadeescolar. 
2.2.
Asbolsassãodestinadasaosestudantesregularmentematriculadosemcursospresenciaisdo
Campus Muzambinho, nas modalidades técnico integrado ao ensino médio, técnico
subsequenteesuperior. 

2.3.
2.4.

2.5.

Poderão ser contemplados alunos de cursos EaD, mediante análise orçamentária, com
recursosextraassistênciaestudantil. 
As atividades referentes ao objeto deste edital serão desenvolvidas, prioritariamente, em
regime remoto, salvo casos em que seja necessária e possível a atuação presencial. A
execução de atividades presenciais só poderão ocorrer mediante atendimento aoManualde
Recomendações para Enfrentamento à COVID-19 e instrutores/resoluções vigentes, bem
comoalinhamentocomacoordenaçãodaASCOM. 
Os estudantes podem demonstrar suas preferências pelas vagas disponíveis, podendo
selecionarmaisdeuma: 


Código 

Atribuições 

C01 

Atividadesde
comunicaçãono
âmbitoda
Escola-Fazendaeseus
setoresouprojetos. 

Produçãoegravaçãode
conteúdoeducacional,
incluindoentrevistas,
vídeoseapresentações
paramídiasdigitais. 

Produçãodeconteúdo
educacionalpararedes
sociaisecanaisde
comunicaçãodo
campus. 

Assessoramentoà
ASCOMnasquestões
queenvolvama
divulgaçãodeconteúdo
relacionadoaossetores
daEscola-Fazenda. 

C02 

Atividadesde
comunicação,
preferencialmenteno
âmbitodasaçõesde
pesquisa,extensão, 
inovaçãoe
empreendedorismo
desenvolvidaspor
alunos,servidorese
colaboradores. 

Produçãoegravaçãode
conteúdoeducacional,
incluindoentrevistas,
vídeos,eapresentações
paramídiasdigitais. 

Produçãodeconteúdo

Requisitos 

Carga
Horáriode
Horária  Trabalho 


Importantes: 
Conhecimentosbásicosem
enquadramento,iluminação
egravaçãoemvídeo
atravésdecelularou
câmeraprofissional. 

Diferenciais: 
Capacidadede
10horas 
apresentaçãodoconteúdo
emvídeo. 

Conhecimentosbásicosem
ferramentasdeedição
audiovisual. 

Conhecimentosbásicosem
ferramentasdeedição
gráfica. 

Adefinir 


Importantes: 
Conhecimentosbásicosem
enquadramento,iluminação
egravaçãoemvídeo
atravésdecelularou
câmeraprofissional. 

Diferenciais: 
10horas 
Capacidadede
apresentaçãodoconteúdo
emvídeo. 

Conhecimentosbásicosem
enquadramento,iluminação
egravaçãoemvídeo
atravésdecelularou
câmeraprofissional. 

Adefinir 

educacionalpararedes

sociaisecanaisde
Conhecimentosbásicosem
comunicaçãodo
ferramentasdeedição
campus. 
gráfica. 


Assessoramentoà
ASCOMn
 asquestões
queenvolvama
divulgaçãodeconteúdo
relacionadoaossetores
ecoordenadorias
ligadasàDiretoriade
Desenvolvimento
Educacional(CGAE,
CGEx,CGPPI,NIPE,
ELITT,EspaçoMaker,
etc). 

C03 


3.

Atividadesde
comunicação,
preferencialmenteno
âmbitodasaçõesde
ensino. 

Produçãodematerial
gráficoparasiteeoutras
mídiasmantidaspelo
Campus. 

Gravaçãodeconteúdo
educacional,incluindo
entrevistas,vídeose
apresentaçõespara
mídiasdigitais. 

Produçãodeconteúdo
educacionalpararedes
sociaisecanaisde
comunicaçãodo
campus. 

Assessoramentoà
ASCOMnasquestões
queenvolvama
divulgaçãodeconteúdo
relacionadoaoscursos
eeditaisdocampus. 

Importantes: 

Conhecimentosbásicos
emsoftwaresdeedição
gráfica(porexemplo
Photoshop,GIMP,
Ilustrator,Corelou
similares). 

Conhecimentosbásicosem
enquadramentoegravação
emvídeoatravésdecelular
10h 
oucâmeraprofissional. 

Diferenciais: 
Capacidadede
apresentaçãodeconteúdo
emvídeo. 

Conhecimentosbásicosem
ferramentasdeedição
audiovisualousonoro
(podcast). 


Adefinir 

DosEstudantesParticipantes 

3.1.
Sãorequisitosparaestudantesparticiparemcomointegrantesdaequipedeexecuçãodos
projetoscontempladosporesteedital: 
a) SerestudanteregularmentematriculadonoIFSULDEMINAS. 
b) Nãoterprevisãodeformaturaentreo2ºSemestrede2021eo1ºsemestrede2022. 

c) A seleção de alunos de cursos técnicos esuperioresEaDserãoanalisadas,podendo
ser aprovadas ou não, mediante recurso financeiro adicional, de origem no próprio
campus. 
d) Permanecercommatrículaativaenquantoduraraexecuçãodoedital. 
e) Prioritariamente,serestudanteoriundodeescolapública. 
I. Se matriculado em curso técnico, deverá comprovar escolaridade pública no nível
fundamentalou, 
II. Se matriculadoemcursosuperior,deverácomprovarescolaridadepúblicanonível
médio. 
f) Prioritariamente,apresentarsituaçãodevulnerabilidadesocioeconômica. 
g) Ter disponibilidade para desenvolver asatividadesdoplanodetrabalhoproposto,sob
orientaçãodaASCOM. 
h) Teracessoaequipamentodeinformáticaedisponibilidadedeacessoàrededeinternet
quelhepossibiliteaexecuçãodasaçõespropostas. 
i) Apresentar e entregar em local definido pelo campus, relatórios parciais e final
contendo as atividades realizadas e os resultadosalcançadosnodesenvolvimentodo
planodetrabalho. 
j) Fazer referência à condição debolsistadoIFSULDEMINASCampusMuzambinhoem
publicações,trabalhosapresentadoseeventosorganizados,citandoesteEdital. 
k) Devolver ao IFSULDEMINAS Campus Muzambinho, em valores atualizados, a(s)
bolsa(s) recebida(s) indevidamente, caso os requisitos e compromissosestabelecidos
acimanãosejamcumpridos. 
l) Não será permitido o acúmulo combolsasremuneradasdequaisquertipo;deestágio
remunerado; e de trabalho. A única exceção para o acúmulo de valores é para os
estudantescontempladoscomauxílioestudantil. 

4.


DasBolsasparaEstudantes 
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

5.

Não é possível o recebimento de bolsas pelos docentes; servidores; ou pelos próprios
discentes em contas de terceiros. O valor deve ser depositado em conta de titularidade do
discente. 
Asbolsasaosestudantesserãopagasmediantehorasexecutadas.Paracadahoradedicada,
haveráacontrapartidadeR$10,00(dezreais). 
Osdiscentesbolsistasnãopoderãoexcederototalde10horassemanaisdededicação. 
As atividades devem ser realizadas no contraturno das aulas, de forma a não prejudicar o
ensinoeaaprendizagemdoestudante. 


DasInscrições 
5.1.
As inscrições devem ser realizadas pelo link, de acordo com o Cronograma do item 7:
https://forms.gle/639voYTMtxBszo9Z6 
5.2.
Asinscriçõesduplicadasserãodesconsideradaseapenasoúltimoregistroserávalidado. 
5.3.
Comopartedaseleçãoparaatuarcomobolsista,vocêdeveráredigirumacartadeintenções,
emlínguaportuguesa,esubmetê-laemarquivoPDF. 
■ Uma carta de intenções é um documento formal, cujo objetivo é permitir que o
estudanterelateseupercursopessoaleacadêmico/profissionale,também,osmotivos
pelosquaisgostariadeparticipardoprojetoescolhido. 
■ Acartadevepossuirnomáximo4000(4mil)caracteres,jácontabilizandoosespaços. 
■ Dicasdeapoioparaaescritadacartadeintenções: 
http://pt.wikihow.com/Escrever-uma-Carta-de-Inten%C3%A7%C3%A3o 
https://pt.wikihow.com/Escrever-uma-Carta-de-Motiva%C3%A7%C3%A3o 
5.4.
DuranteainscriçãovocêtambémdeveráanexaraDeclaraçãodeDisciplinasCursadas(Emitir
daSecretariaVirtual,emPDF). 

5.5.

5.6.

6.

Informaçõesaqui:h
 ttps://www.muz.ifsuldeminas.edu.br/secretaria?showall=&start=2 
Ainda no formulário de inscrição, o(a) candidato (a) deve incluir material relacionado ao
portfólio. Oenviopodeserfeito,deformaúnica,masemqualquerarquivoouforma(zip,pdf,
linksparaostrabalhos,etc). 
Deveráincluir,também,declaraçãodeestudononívelanterior,emPDF. 
■ Se matriculadoemcursotécnico,deveráenviarcomprovantedeescolaridadenonível
fundamental ou, se matriculado em curso superior, deverá enviar comprovante de
escolaridadenonívelmédio. 


DaSeleçãodosEstudantes 

6.1.
A seleção dos candidatos é responsabilidade da ASCOM - Assessoria de Comunicação do
IFSULDEMINAS-CampusMuzambinho. 
6.2.
Caso o(a) candidato(a) tenha marcado mais de uma opção de código de vaga, conforme
quadronoitem2.5,aindaassimficaráacargodaASCOMliberaroresultadofinal,indicandoa
relaçãodecandidatosaprovadosesuasrespectivasvagasfinais. 
6.3.
Aseleçãoseráfeitaemduasetapaseoresultadofinalseráamédiadeambas. 

■ Etapa1: 
- Análise de Carta de Intenção enviadapelosestudantesduranteoprocessode
inscriçãoonline(25 pontos). 
- Análise de portfóliocontendoaté10peçasaudiovisuaisougráficasproduzidas
pelo candidato, podendo ser incluídas artes gráficas, ilustrações, vídeos,
animações ou podcasts. As peças não necessariamente precisam ter sido
veiculadas(50pontos). 

■ Etapa 2: Entrevistaon-line,emplataformaelinkaseremdefinidosposteriormente(25
pontos),comosprimeiros10melhoresclassificadosnaetapaanterior. 


6.4.

6.4.

6.5.

Para a etapa 1, os seguintes atributos serão considerados na análise da carta de
apresentação: 
■ Clarezanaexpressãodasintençõesedosargumentosapresentadosparaainscrição; 
■ Sistematizaçãoearticulaçãodeideias; 
■ Correção gramatical, estrutura edesenvolvimentodotextocomfluidezecoerênciano
encaminhamentológicodaargumentação. 

Aindaparaaetapa1,serãoconsideradososseguintesatributosparaaanálisedeportfólio: 
■ Criatividadeerelevânciadasoluçãodecomunicaçãoproposta; 
■ Domíniodosoftwareutilizado. 

Paraaetapa2(e
 ntrevista),osseguintescritériosserãoconsiderados: 
■ Capacidadedecomunicaçãodoentrevistado; 
■ Experiênciacomproduçãoaudiovisualougráfica; 
■ Experiência com softwares/ferramentas para reprodução e/ou gestão de conteúdos
pararedessociaiseoutrasmídias; 
■ Testedevoz(leituradeumtrechodetextodefinidopelaASCOM). 








7.

Cronograma 

Inscrições 

24/06/21até04/07/2021 
https://forms.gle/639voYTMtxBszo9Z6 

24/06/21até11/07/2021 
https://forms.gle/639voYTMtxBszo9Z6 

Divulgaçãodosinscritosehoráriosdas
entrevistasonline 

05/07/2021 
12/07/2021 

Análisepelosresponsáveiserealizaçãodas
entrevistas 

07/07/2021até16/07/2021 
12/07/2021até16/07/2021 

Resultadoparcial 

Apartirde19/07/2021 

PrazoparaRecurso 

Até24hrsapóspublicaçãodasinscrições
recebidas 
Enviare-mailpara
dde@muz.ifsuldeminas.edu.bre
comunicacao@muz.ifsuldeminas.edu.br 
Título:RecursoEdital62/2021 

ResultadoFinal 

Apartirde21/07/2021 

Reuniãocomosselecionados 

Adefinir(previsãoparafinaldejulho) 

PrevisãoInicialdoPeríododeExecuçãodos
Projetos 

AgostoatéDezembrode2021 


8.


DisposiçõesFinais 
8.1.
OpresenteeditalseráexecutadoconformedisponibilidadeorçamentáriadefinidapeloCampus
Muzambinho, podendo ser suspenso a qualquer momento, sem aviso prévio, em caso de
ausênciaderecursoourepassefinanceirogovernamental. 
8.2.
A participação de todas as fases deste edital não implica, necessariamente, a seleção de
bolsistas, podendo o edital findar-se sem a seleção de quaisquer candidatos, conforme
julgamentodosetor. 
8.3.
O período de atuação poderá ser ampliado por mais 6 meses, caso exista interesse da
instituiçãoedisponibilidadeorçamentária. 
8.4.
Aparticipaçãonoeditalimplicaaaceitaçãodetodasascondiçõesprevistasnomesmo. 
8.5.
O não cumprimento do plano de trabalho proposto, em conformidade com o planejamento
apresentado pela ASCOM, acarretará a devolução do auxílio financeiro, seguido de
providênciasadministrativasnaformadalei. 
8.6.
A publicação de artigos científicos e outros relatórios resultantesdaparticipaçãonesteedital
deverácontermençãodaBolsarecebida. 
8.7.
Durante a execução, as ações poderão ser acompanhadas e avaliadas, em todas as suas
fases,pelaequipedaDDE. 
8.8.
CasosomissosserãoresolvidospelaDireção-Geral,DiretoriadeDesenvolvimentoEducacional
eAssessoriadeComunicação. 
8.9.
Eventuais dúvidas a serem dirimidasserãosolucionadaspordde@muz.ifsuldeminas.edu.bre
comunicacao@muz.ifsuldeminas.edu.br. 



Muzambinho,24deJunhode2021 



RenatoAparecidodeSouza 
DiretorGeral 

AraceleGarciadeOliveiraFassbinder 
DiretoradeDesenvolvimentoEducacional 

CláudioVieiradaSilva 
CoordenadordaAssessoriadeComunicação(ASCOM) 

TatianadeCarvalhoDuarte 
CoordenadoraSubstitutadaAssessoriadeComunicação(ASCOM) 

