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CHAMADA PÚBLICA Nº 005, DE 12 DE JUNHO DE 2019 - UFMS/PROECE

COBERTURA JORNALÍSTICA EDUCOMUNICATIVA DO INTEGRA UFMS 2019 e 71ª REUNIÃO ANUAL
DA SBPC

A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS, por meio do Pró-Reitor de Extensão,
Cultura e Esporte - PROECE, em parceria com a Secretaria Especial de Comunicação Social e Científica –
SECOM, convida os alunos e professores da rede pública de ensino fundamental e médio de Campo Grande
para realizar a cobertura jornalística educomunicativa do Integra UFMS 2019 e da SBPC Jovem durante a
71ª Reunião Anual da SBPC, entre os dias 21 a 27 de julho de 2019, na Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul, na Cidade Universitária, em Campo Grande, nos termos da presente Chamada Pública.

Etapas
Lançamento do Edital na página da Proece e publicação no Boletim de
Serviço da UFMS

Período

12/06/2019

Período de Inscrições

12 a 26/06/2019

Resultado da Seleção

Até 27/06/2019

Treinamento
Workshop SBPC
Cobertura da 71ª Reunião Anual da SBPC e Integra UFMS

Oficinas nas escolas participantes

1.

29/06, 06/07 e 13/07
20/07/2019
21 a 27/07/2019
A partir de
agosto/2019

INTRODUÇÃO
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1.1 Criado em 2017, o Integra UFMS é o maior evento de Ciência, Tecnologia, Inovação e
Empreendedorismo do estado de Mato Grosso do Sul. O objetivo é reunir em um só local o resultado das
atividades ligadas aos programas institucionais: Iniciação Científica, Iniciação à Docência, Educação
Tutorial, Extensão Universitária, Mais Cultura, Esportes, Ensino de Graduação, Ligas Acadêmicas,
Residência Pedagógica, Pós-Graduação Stricto Sensu, Empresas Júniores e da Feira de Tecnologias,
Engenharias e Ciências de Mato Grosso do Sul (Fetec-MS).
1.2 Este ano, o Integra UFMS faz parte da programação da SBPC Jovem da 71ª Reunião Anual da Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), que será realizada de 21 a 27 de julho. A apresentação de
trabalhos técnicos, científicos, culturais e artísticos na forma de pôsteres será realizada no ginásio Moreninho
e envolve todos os projetos e programas institucionais da UFMS.

2.

DA FINALIDADE

2.1 Para a realização da cobertura jornalística educomunicativa do Integra UFMS estão abertas as inscrições
para seleção de voluntários da rede pública de ensino para exercerem a função de Repórter Júnior, no caso
de alunos, e de tutores, no caso de professores. Os selecionados atuarão nas seguintes atividades durante o
Integra UFMS e a SBPC Jovem, durante a 71ª Reunião Anual da SBPC, entre os dias 21 a 27 de julho de
2019:
Apuração, redação/produção, edição e publicação de textos e posts sobre as diversas atividades
promovidas nos eventos;
Registro fotográfico e audiovisual dos eventos;
Realização de entrevistas com participantes, professores, pesquisadores e acadêmicos dos diversos
programas e parceiros;
Acompanhamento e auxílio durante todo o processo de produção jornalística.

2.2 Será oferecida uma redação coletiva em laboratório de informática e em estúdio de gravação de áudio e
vídeo, em regime de compartilhamento dos espaços e equipamentos (câmeras fotográficas, filmadoras e
gravadores de som), de modo a permitir o trabalho integrado entre o Repórter Júnior, que poderá, inclusive,
utilizar o seu próprio dispositivo móvel. Os materiais produzidos poderão ser divulgados na página do
Integra UFMS e compartilhados nas redes sociais do evento, bem como na Rádio Educativa 99.9 UFMS e na
TV UFMS.

2.3 O Repórter Júnior e o tutor terão a supervisão de professores, acadêmicos e profissionais da Secretaria
Especial de Comunicação Social e Científica e da Empresa Júnior Brava, do curso de Jornalismo da UFMS.

2.4 A cobertura educomunicativa faz parte do projeto de extensão Prática Educomunicativa – Repórter
Júnior, aprovado de acordo com o Edital Proece nº 123, de 10 de junho de 2019.

3.

DAS VAGAS

3.1 Serão oferecidas 30 (trinta) vagas para alunos da rede de ensino fundamental e médio de Campo Grande
para atuarem voluntariamente como Repórter Júnior para a cobertura educomunicativa.
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3.2 Também serão disponibilizadas 10 (dez) vagas para professores da rede de ensino fundamental e médio
de Campo Grande para atuarem como tutores voluntários da cobertura jornalística educomunicativa,
auxiliando e acompanhando os estudantes no processo de produção jornalística, da definição de pauta,
passando pela entrevista, redação, revisão e correção textual, até a publicação e divulgação dos produtos
finais.

4.

DOS REQUISITOS e EXIGÊNCIAS

4.1 Dentre os requisitos esperados do Repórter Júnior bem como das exigências para atuação estão:
a) Ser aluno(a) regularmente matriculado na rede pública de ensino fundamental e médio de Campo
Grande;
b) Participar do Treinamento do Repórter Júnior, sendo este de caráter eliminatório, conforme quadro
apresentado no item 7 deste edital;
d) Ter disponibilidade para atuar integralmente durante todo o período de realização do evento;
e) Ter facilidade de comunicação e expressão, bem como habilidade com textos, mídias sociais e vontade de
aprendizagem;
f) Ser cordial com colegas e público em geral;
g) Ser ágil e ter disposição para trabalho em equipe;
h) Chegar aos locais determinados com antecedência.

4.2 São esperados do tutor voluntário para acompanhamento da produção jornalística dos alunos:
a) Ser professor(a) da Rede Pública de Ensino de Campo Grande;
b) Ter disponibilidade para acompanhar os alunos durante o período de realização do evento;
c) Ter interesse no desenvolvimento de atividades educomunicativas nas escolas;
d) Participar do Treinamento do Repórter Júnior, sendo este de caráter eliminatório, conforme quadro
apresentado no item 7 deste edital.

5. DAS INSCRIÇÕES

5.1 O período para inscrições é de 12 a 25 de junho de 2019. A inscrição deve ser realizada através do
preenchimento de Formulário de Inscrição disponível no site do Integra UFMS: https://integra.ufms.br/ com
o envio de manifestação de ciência da Coordenação Pedagógica ou Direção da escola (Anexo 1), e
declaração de concordância dos pais ou responsáveis, se menor de idade. (Anexo 2)
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5.2 O candidato deverá elaborar um texto de até 10 linhas respondendo a seguinte questão: Por que quero
participar da cobertura educomunicativa durante a SBPC 2019?

6. DA SELEÇÃO

6.1 A seleção dos candidatos será feita da seguinte forma:
1ª Etapa: Preenchimento e envio do formulário, juntamente com os anexos 1 e 2;
2ª Etapa: Resposta à questão do item 5.2;
3ª Etapa: Após comprovação dos materiais solicitados, será feita a análise e seleção das melhores respostas.
Os participantes da cobertura educomunicativa realizada no Integra UFMS 2018 terão preferência na seleção
atual.
4ª Etapa: Divulgação em ordem de classificação dos alunos(as) e dos professores. As demais inscrições irão
compor a lista de espera.

6.2 A seleção dos candidatos será divulgada até o dia 26 de junho de 2019 no site https://integra.ufms.br/.

7. DO TREINAMENTO

7.1 A preparação dos selecionados será feita por meio de treinamentos conforme descrito na tabela a seguir.
Todos os treinamentos oferecidos terão caráter obrigatório/eliminatório, de forma que o não comparecimento
implica na substituição do aluno/professor.

Treinamento
ATIVIDADE 1.
Sobre o Integra UFMS, as atividades de
Repórter Júnior voluntário e
apresentação para reconhecimento da
Cidade Universitária, em Campo
Grande

Data/Local/Horário
Data: 29 de junho
Horário: das 9h às 12h
Local: A confirmar

Data: 6 de julho
ATIVIDADE 2.
Alinhamento do plano da cobertura
jornalística educomunicativa

Horário: das 9h às 12h
Local: A confirmar
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Data: 13 de julho
Horário: das 9h às 12h
Local: A confirmar

ATIVIDADE 4.
Workshop SBPC

Data: 20 de julho
Horário: das 9h às 12h
Local: A confirmar

7.2 Os locais serão confirmados até o dia 26 de junho, na divulgação dos selecionados pelo site do Integra
UFMS.

7.3 Após a realização de todos os treinamentos será feita a alocação do Repórter Júnior às atividades
específicas que serão realizadas durante e pós-evento.

8. DOS BENEFÍCIOS:

8.1 Além de a experiência na cobertura jornalística e na prática educomunicativa, aumento da rede de
relacionamento e da vivência acadêmica, o Repórter Júnior terá os seguintes benefícios:
Camiseta;
Bolsa com o material do Evento;
Kit Lanche;
Documento para abono de faltas;
Certificado.

9. DISPOSIÇÕES FINAIS

9. O aluno que faltar às atividades atribuídas a ele durante e depois da realização do Integra
UFMS será substituído e terá todos os benefícios suspensos;
9. A qualquer momento a presente Chamada Pública poderá ser revogada ou anulada, no todo ou em
parte, seja por decisão unilateral da UFMS, seja por motivo de interesse público ou exigência legal,
sem que isso implique direito à indenização ou reclamação de qualquer natureza;
9. As disposições e termos contidos na presente Chamada Pública poderão ser impugnados mediante
manifestação formal e fundamentada da parte interessada, apresentada à Proece em até cinco dias úteis
após a sua publicação;
9. Situações não previstas na presente Chamada Pública serão resolvidas pela Proece;
9. Esclarecimentos e informações adicionais poderão ser obtidos por correio eletrônico secom@ufms.br

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1632912&infra_sistema…

5/9

12/06/2019

SEI/UFMS - 1293089 - Edital

Marcelo Fernandes Pereira

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1632912&infra_sistema…

6/9

12/06/2019

SEI/UFMS - 1293089 - Edital

ANEXO I

Manifestação de Ciência

Venho por meio deste apoiar a participação do(a) aluno(a)
__________________________________________, regularmente matriculado na unidade escolar
____________________________________________________________________, situada no bairro
______________________________ de Campo Grande – MS, como Repórter Júnior durante o Integra
UFMS 2019.
Fica assim autorizada, de livre e espontânea vontade do estudante, a sua participação no evento acima
mencionado, sendo que estou ciente que ele(a) estará comprometido com a cobertura do evento no período
de 21 a 27 de julho de 2019.

Campo Grande, ______ de _______________ de 2019.

Ass: __________________________________________
Coordenação Pedagógica/Direção
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ANEXO II

Declaração de Concordância dos Pais ou Responsáveis

Declaro para os devidos fins que eu, _______________________________________,
RG_______________________________, concordo com a participação de
__________________________________________ como voluntário do projeto de extensão Repórter Júnior
durante o Integra UFMS 2019.
Estou ciente de que ele(a) estará comprometido(a) com a cobertura do evento no período de 21 a 27 de julho
de 2019, que será realizado na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, devendo
participar do treinamento nos sábados que antecedem ao evento, conforme edital.

Campo Grande, ______ de _______________ de 2019.

Ass: __________________________________________
Pais ou Responsável

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Fernandes Pereira, PróReitor(a), em 12/06/2019, às 15:58, conforme horário oﬁcial de Mato Grosso
do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
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A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
veriﬁcador 1293089 e o código CRC 1D4B7883.

GABINETE DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, CULTURA E ESPORTE
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária
Fone: (67)3345-7232/7233
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.003952/2019-31

SEI nº 1293089
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