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EDITAL 

NORMAS DE SELEÇÃO DE BOLSISTA (PIP-1S/UFOP) PARA PROJETO DE PESQUISA 
 
Curso de Jornalismo  

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de 01 Bolsista remunerado para 
o Projeto de Pesquisa “Sentidos e afetos nos TOP hits brasileiros do século XXI”, 
sob orientação do professor Carlos Jáuregui, com período de vigência dois semestres. 

 
1. Requisitos: 

a. A bolsa, com caráter temporário, é inacumulável com estágios remunerados, bolsas 
de outros programas (CNPq, FAPEMIG, UFOP, Fundações e/ou outras agências de 
fomento), e não gera vínculo empregatício; 

b. A(o) aluna(o) deverá estar regularmente matriculada(o) a partir do 3º período da 
UFOP e ter perfil e desempenho acadêmico compatíveis com as atividades previstas 
no projeto; 

c. A(o) aluna(o) bolsista deverá cumprir as atividades constantes no Plano de Trabalho 
de Iniciação Científica, em jornada de 20 (quinze) horas semanais de atividades; 

d. Ter coeficiente acadêmico igual ou superior a 6,0 (seis); 
e. A(o) aluna(o) indicada(o) para bolsista deverá, obrigatoriamente, possuir currículo 

Lattes cadastrado, publicado e atualizado na base do CNPq (Plataforma Lattes). 
 
 

2. Inscrições: 
a. Período: 21/02/2019 a 25/02/2019 
b. Pelo e-mail: trabalhosdesom@gmail.com.  
c. Colocar no assunto do e-mail: “Seleção PIP-1S/UFOP”.  
d. Enviar no corpo do e-mail as seguintes informações: Nome completo, número de 

matrícula, e-mail, telefone de contato e link do Currículo Lattes.  
e. Deverá anexar a cópia digital de: 1) Histórico Escolar; 2) Texto redigido seguindo as 

orientações deste edital. 
 

3. Documentação: Histórico escolar e texto redigido com as orientações do edital 
 

4. Critérios para avaliação: 
a. Histórico escolar. 
b. Texto de 1 a 2 páginas (redigido segundo as normas da ABNT), abordando as 

questões a seguir:  
i. Qual a relevância de se estudar o hit radiofônico para o campo da comunicação 
social?;  
ii. De que forma o estudo de aspectos como segmentação, produção de sentido e 
gênero musical pode contribuir para uma pesquisa sobre as canções mais tocadas no 
rádio brasileiro? 

 
5. Resultado: 

O resultado será divulgado no dia 27 de fevereiro de 2019. 
 


