
PROJETO PODCAST VOZESMARGINAIS

EDITAL Nº 01/2022, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA SELEÇÃO DE
BOLSISTA DO PROJETO DE CRIAÇÃOARTÍSTICA "VOZESMARGINAIS”

1. DO OBJETIVO DO EDITAL
1.1. O p r o j e t o “Vozes Marginais” foi aprovado no Edital

0 0 8 / 2 0 2 2 /UFS J / PROEX como projeto de criação artística da Universidade Federal de
São João del-Rei (UFSJ) para o próximo ano (2023). Vem através deste selecionar um (a)
d i s c e n t e de Comunicação Social – Jornalismo da Universidade Federal de São João del-Rei
para ser inscrito como bolsista.

1.2.O PROJETO DE CRIAÇÃOARTÍSTICA

O projeto VOZES MARGINAIS consiste em realizar a produção de uma série de entrevistas com

pessoas que residem ou residiram na região rural que circunda a represa de Camargos, localizada no

Campo das Vertentes, mais especificamente nas vilas de Caquende, Jaguara, Brasilinha e Capela do

Porto do Saco. E a partir da produção das entrevistas e fotografias nessas vilas que margeiam a

represa de Camargos publicar em formato de podcast e vídeos para permitir o acesso por um público

mais amplo.

Existem nessa região um conjunto de pequenas vilas e povoações que se desenvolveram ao longo dos

últimos séculos, e que possuem guardadas na memórias uma infinidade de histórias pessoais, as

quais se misturam com a própria história da região e do país.

A localização dessa região possui algo muito peculiar, pois encontra-se na junção de alguns

municípios mineiros onde os limites dos mesmos se fundiram e mudaram diversas vezes ao longo do

tempo, outro ponto a ser destacado é o fato dessa região estar no divisa da região centro-sul e o sul de

Minas, bem como ocupam as margens da represa de Camargos. E se os elementos físicos delimitam

as comunidades à margem, a posição social reforça essa característica, localizadas na zona rural dos

municípios, distantes dos centros urbanos, são relegadas pelo poder do Estado, recebendo apenas

migalhas do poder público, isso quando recebem.

É nesse contexto marginal que vidas, histórias e dramas foram vividos, e essas narrativas estão

preservadas nas memórias das pessoas, na tradição oral, e nos núcleos familiares, sendo repassadas

de geração a geração.

É atrás desse material repleto de história e tradição que estamos em busca, com o objetivo de

conhecer, compreender e por que não desvelar tramas, dramas e belas histórias.

Ao longo 2020 e 2021 os servidores da UFSJ, Denilson Ronan de Carvalho e Marcius Barcelos

Vinicius realizaram na comunidade de Caquende uma série de entrevistas com mulheres do povoado,

as quais redundaram no documentário Pilão de Nhá, esse trabalho foi selecionado para participar de

dois eventos regionais importantes, a Mostra Margem promovida pelo Teatro da Pedra e do Inverno



Cultural da UFSJ 2022.

E no trabalho de pesquisa e gravação dessas entrevistas, foi possível identificar inúmeras narrativas

que possuem um grande potencial histórico e memorialista, é dessa perceção que nasce a proposta de

realização de entrevistas com outras pessoas da região de modo a desvelar outras histórias de luta,

drama, alegria e sonhos, e a partir desses sentimentos tentar captar que identidade guarda essas

populações marginais.

Essa escolha de lidar com a memória, possibilitando um novo enquadramento da história é um

escolha política, afinal desafiamos a visão hegemônica e centralizadora dos centros urbanos e

possibilitamos que a história possa ser vista de um outro ponto de vista. Realizar a produção de uma

série com entrevistas e fotografias denominadas de Vozes Marginais com pessoas que residem ou

residiam nas vilas que margeiam a represa de Camargos e publicar em formato de podcast e vídeos

para permitir o acesso por um público mais amplo.

2. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
2.1. Estar regularmente matriculado no curso de Comunicação Social - Jornalismo da Universidade

Federal de São João del-Rei.
2.2. Possuir conta-corrente pessoal em qualquer banco ou conta poupança no Banco do Brasil,
para viabilizar pagamento da bolsa.

2.3. Não ter outra bolsa de qualquer natureza, salvo bolsas e benefícios que possuam a finalidade
de contribuir para a permanência e a diplomação de estudantes em situação de
vulnerabilidade social.

2.4. Ter disponibilidade para cumprir as atividades constantes no plano em jornada de 20 (vinte)
horas semanais.

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. As inscrições poderão ser feitas entre 10/12/2022 e 12/12/2022 pelo formulário do link
(https://forms.gle/f49BP7PFwZ82bnWE7).

3.2. No formulário, o candidato deverá preencher os seguintes dados: nome, data de nascimento,
email, matrícula e o período que está cursando em Comunicação Social. Deverá também anexar
o extrato escolar atualizado.

3.3. Quaisquer dúvidas relacionadas as inscrições poderão ser enviadas ao email do coordenador
do projeto: soucaquende@gmail.com

4. DA BOLSA
4.1. A bolsa, cujo valor será de R$400,00 mensais, terá duração até 01/01/2023, a partir de
31/12/2023.

5. DA SELEÇÃO
5.1. O processo seletivo para a escolha do bolsista consistirá em três etapas de seleção:

mailto:soucaquende@gmail.com


a) Currículo lattes ou vitae; (Valor: 10 pts.)

b) Entrevista individual realizada com os candidatos, de forma remota, pela plataforma Google

Meet. Nesta etapa será avaliado se as competências e habilidades dos candidatos são

compatíveis para execução das atividades propostas, bem como as experiências em atividades

relacionadas à temática do programa. (Valor: 10 pts.)
c) Análise do extrato escolar do candidato. (Valor: 10 pts.)
5.2. As etapas descritas acima acontecerão de acordo com o seguinte cronograma:

Entrevista feita de forma remota pela
plataforma Google Meet, em horário a ser

combinado com o candidato
14/12/2022

5.3. A seleção será feita levando em consideração a soma das notas obtidas em cada uma das três
etapas descritas acima. Será o novo bolsista o candidato que obter a maior nota. DA
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

5.4. O resultado será divulgado no dia 15/12/2022, ás 15h, no site do programa de extensão
parceiro Por Outro Olhar (poroutroolhar.org). Também será enviado para o email fornecido
pelos candidatos no momento da inscrição.

7. DAS ATRIBUIÇÕES DO BOLSISTA
7.1. Deverá se dedicar ao programa em uma jornada de 20 (vinte) horas semanais.
7.2. Deverá participar do processo de elaboração do plano de ação do projeto.
7.3. Entrar em contato com os entrevistados e personagens dos podcasts.
7.4. Deverá editar os áudios e mixar o material das entrevistas para formato de podcasts.
7.5. Deverá realizar a entrevista nos locais onde residem os personagens selecionados.
7.6. Irá supervisionar o processo desde a produção do roteiro até a edição final. Portanto, deverá

também manusear os instrumentos necessários para a produção de vídeos, como câmeras.
gravadores, etc.

7.7. Deverá elaborar, com o coordenador, um relatório final ou parcial (quando for o caso) e um
artigo ou relato de experiência para acompanhamento e avaliação dos trabalhos;

7.8. Deverá apresentar trabalho (podcast ou artigo) do programa na Semex - Semana de Extensão da
UFSJ.

8. DO CRONOGRAMA
8.1Fica estabelecido, portanto, o seguinte cronograma.

Início das inscrições 09/02/2022

Fim das inscrições 13/12/2022

Entrevista com os candidatos 14/12/2022

Divulgação do resultado do presente edital 15/12/2022

Submissão eletrônica e envio da
15/12/2022



documentação do aprovado e do Termo de
Compromisso do Bolsista para a PROEX

Divulgação da aprovação ou
não do bolsista
dentro dos termos
da PROEX

16/12/2022

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. Este edital pretende selecionar um bolsista e é feito pela coordenação do “Vozes Marginais”o
Olhar. Para a efetivação, de fato, o aprovado ainda deverá selar o Termo de Compromisso com
a PROEX.

Qualquer dúvida poderá ser enviada ao email soucaquende@gmail.com

São João del-Rei, 08 de dezembro de 2022.

Denilson Ronan de Carvalho
Coordenador do Projeto de Criação Artística

“VOZES MARGINAIS”
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