EDITAL PROEX 01/2019 – Seleção de bolsistas 2019
ANEXO III
Programa
05 – Civitas: teorias e práticas do literário
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira
responsabilidade)
Perfil 1: Projeto Cineclube Unifal
Plano de trabalho (10h/semana):
- Participação nas reuniões de planejamento dos projetos do Programa, assim como das atividades
a serem desenvolvidas.
- Estudos específicos sobre a narrativa cinematográfica;
- Seleção e exibição de filmes para as comunidades interna e externa;
- Condução de grupos de debate sobre narrativa e adaptação cinematográfica
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista de 04/03/2019 a 02/12/2019
Requisitos para a candidatura:
- estar devidamente matriculado no curso de Letras;
- Curriculum Lattes (atualizado);
Perfil do candidato:
- gostar de cinema e de pesquisar sobre a linguagem audiovisual;
- hábil em falar em público;
Forma/etapas de seleção:
Etapa I – Elaboração de um Memorial (a ser entregue no ato da inscrição)
O memorial deve conter:
- texto escrito (carta) explicitando as razões, motivos ou importância para participar do projeto;
- documentar, caso tenha participado de alguma produção cinematográfica ou participado de algum
curso sobre o tema;
- cópia do curriculum Lattes atualizado
- cópia do histórico acadêmico;
Etapa II – Entrevista
Local, data e hora da seleção:
Sala V213
21/01/2019 – segunda-feira
11h
Perfil 2: Projeto Histórias de quando a água chegou
Plano de trabalho:
- Participação nas reuniões de planejamento dos projetos do Programa, assim como das atividades
a serem desenvolvidas, incluindo as da parceria extensiva com a UFLA-MG (Lavras-MG).
- Desenvolvimento de pesquisa bibliográfica sobre narrativa oral e cinema documentário.
- Elaboração de roteiro para o segundo documentário Histórias de quando a água chegou.
- filmagem e edição de documentário.
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista de 04/03/2019 a 02/12/2019
Requisitos para a candidatura:
 Ser discente do Curso de Letras regularmente matriculado na Universidade Federal de Alfenas.
 A colação de grau do discente deverá estar prevista para 2020 ou após.
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Perfil do candidato:
- interesse pela literatura e pela produção literária regional;
- interesse pelo cinema e também pelo documentário e sua abordagem/produção como gênero
cinematográfico;
- conhecimento de manipulação de imagens e de ferramentas de edição de vídeo;
- aptidão para trabalho em grupo;
- gosto por desenvolver atividades de campo e entrevistas.

Forma/etapas de seleção:
Etapa I – Elaboração de um Memorial
O memorial deve conter:
- texto escrito (carta) explicitando as razões, motivos ou importância para participar do projeto;
- documentar, caso tenha participado de alguma produção cinematográfica e/ou escrito algum
roteiro;
- relação com a produção cultural de Alfenas e região;
Etapa II – Entrevista
Local, data e hora da seleção:
- Sala V213
21/01/2019 – segunda-feira
10h.
Perfil 3: Projeto Acervo literário da cidade de Alfenas
Plano de trabalho:
- catalogação e escaneamento de material literário para o Acervo – 4h/semana
- manutenção do site do Acervo literário da cidade de Alfenas – 2h/Semana
- participação nos seminários de estudos – 2h/semana
- participação em reuniões de planejamento e avaliação – 2h/semana
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista de 04/03/2019 a 02/12/2019
Requisitos para a candidatura:
- estar devidamente matriculado no curso de Letras;
Perfil do candidato:
- interessado nos estudos literários e histórico-literários;
- hábil em trabalhar com edição de imagens e com o uso de scanners.
Forma/etapas de seleção:
Etapa I – Elaboração de um Memorial
O memorial deve conter:
- texto escrito (carta) explicitando as razões, motivos ou importância para participar do projeto;
- relação com a produção cultural de Alfenas e região;
Etapa II – Entrevista
Local, data e hora da seleção:
Sala V213
21/01/2019 – segunda-feira
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9h
Perfil 4: Comunicação virtual do Programa Civitas: teorias e práticas do literário
Plano de trabalho:
- participação em reuniões de planejamento e avaliação – 2h/semana
- estudo de revistas e acervos culturais on-line – 2h//semana
- elaboração de design das páginas do programa civitas – 6h/semana
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista de 04/02/2019 a 02/04/2019
Requisitos para a candidatura:
- estar devidamente matriculado na Unifal-MG;
Perfil do candidato:
- criatividade;
- domínio de ferramentas de edição de sites, blogs e outras mídias digitais;
- capacidade de trabalho em grupo.
Forma/etapas de seleção:
O candidato deverá enviar o link trabalho (site, blog, vlog, pessoal ou não), comprovadamente de
sua autoria (o comprovante deverá ser entregue no ato da inscrição) para o endereço eletrônico:
civitas@unifal-mg.edu.br
Local, data e hora da seleção:
Sala V213
21/01/2019 – segunda-feira
8h
(Obs.: O candidato não precisará comparecer uma vez que a banca avaliará apenas o trabalho
informado)

