
 

Edital 02/2021 - Seleção de bolsistas de graduação 

 

1. Caracterização do projeto 

O projeto interunidades “Educação para as mídias em escolas públicas: 
jornalismo, cultura, vídeo, ensino e aprendizagem”, coordenado pelas 
professoras Mônica de Fátima Rodrigues Nunes Vieira (ECA) e Vera Lucia 
Marinelli (FEUSP) torna pública a abertura de inscrições para a seleção de 
acadêmicos dos cursos de graduação para Bolsa de Extensão Universitária, com 
carga horária de 20 horas semanais. Projeto vinculado ao Edital PRCEU 
002/2021 - Inclusão Social e Diversidade na USP e em Municípios de seus 
Campi.  
 

2. Bolsa, requisitos, atividades, duração e critérios de seleção 
 
Vaga 

 

- Uma bolsa de iniciação científica 

Requisitos: estar regularmente matriculado em cursos de graduação na área de 
Comunicação Social, pedagogia (com experiência em participação em projetos 
sobre letramento midiático e informacional) ou Letras (preferencialmente, na 
Licenciatura em Línguas estrangeiras) da USP com interesse em realizar 
pesquisa sobre educação midiática e informacional. Não acumular bolsas com 
outras concedidas por agências de fomento ou pagas com recursos financeiros 
das USP, exceção aos Apoios da SAS. 

Atividade: realizar pesquisa de iniciação científica. 

Bolsa de R$500,00 (quinhentos reais) mensais pelo prazo de 12 meses. 

 

Os bolsistas selecionados de graduação e pós-graduação deverão estar 
regularmente matriculados nos respectivos cursos de graduação e pós-
graduação da Universidade de São Paulo. Além disso, será firmado termo de 
compromisso com carga horária mínima de 20 horas semanais. Os bolsistas não 
poderão acumular bolsas com outras concedidas por agências de fomento ou 
pagas com recursos financeiros das USP, exceção aos Apoios da SAS. 

 

- Inscrições 

Os alunos de graduação interessados em submeter a inscrição para o processo 
seletivo devem encaminhar atestado de matrícula, histórico escolar e CV Lattes 



de 27 de outubro a 03 de novembro de 2021 para o e-mail 
focanasmidias@usp.br, justificando o interesse no projeto.  
 
 
- Critérios de Seleção 

Análise do histórico escolar e CV Lattes. Além disso, será realizada uma 
entrevista individual com as candidatas e os candidatos, na qual serão 
considerados o tempo disponível para se dedicar ao projeto, experiência e 
produções nos temas abordados. Os bolsistas selecionados deverão dispor de 
20 horas semanais para participação no projeto. 

 

- Entrevista  

A entrevista individual será realizada nos dias 08 e 09 de novembro de 
2021 através da plataforma Google Meet (o link e o horário serão enviados ao e-
mail dos candidatos).  
 
 

- Resultado da seleção 

A lista com os nomes dos selecionados será publicada na página do 
Departamento de Jornalismo e Editoração (http://www.usp.br/cje/) no dia 10 de 
novembro de 2021.  

 

O projeto  

O projeto interunidades da USP “Educação para as mídias em escolas públicas: 
jornalismo, cultura, vídeo, ensino e aprendizagem”  aborda a educação midiática 
e informacional através da aprendizagem do vídeo e conta com a participação 
de docentes do Departamento de Jornalismo da Escola de Comunicações e 
Artes (ECA) e do Departamento de Metodologia e Educação Comparada da 
Faculdade de Educação (FE), além de discentes dos cursos de Jornalismo, 
Educomunicação e das Licenciaturas em Letras, cursando disciplinas da área de 
Línguas Estrangeiras na FE. Seu objetivo principal é dar continuidade e 
consolidar as atividades do projeto "Alfabetização midiática e produção 
audiovisual na escola pública: ensinar crianças e jovens a interpretar e a produzir 
informação" e, também, ampliar os conhecimentos sobre temas importantes, 
voltados ao letramento midiático e informacional, em consonância com os 
objetivos da Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU entre eles: 
Educação de Qualidade, Redução das Desigualdades e Paz, Justiça e 
Instituições Eficazes. O caráter inovador e inclusivo deste projeto vai além das 
tecnologias (saber gravar e editar). Envolve também saber escolher e avaliar os 
produtos informacionais, permitindo o êxito em formar cidadãos. O vídeo mostra-
se como um outro modo de ver e ler, de aprender e de conhecer, amplia o 
pensamento crítico, sobretudo agora, com os prejuízos da desordem 
informacional impedindo a cultura da paz. Nesta etapa (2021-2022), os esforços 

http://www.usp.br/cje/


se redirecionarão à produção de conteúdos em textos, imagens e séries 
audiovisuais sobre temas que ampliem o repertório sobre o uso crítico das mídias 
de alunos e professores da Educação Básica, da Escola de Aplicação 
EA/FEUSP e da E.E. Pedro Casemiro Leite, da rede pública de ensino do estado 
de São Paulo. O projeto prevê ainda um curso para professores. O material 
produzido será publicado no site http://www.focanasmidias.com.br, no Instagram 
@focanasmidias e no canal Youtube do projeto, ampliando o alcance dos 
resultados. 

 


