
PROJETO CHÃO EM DEVOÇÃO

EDITAL Nº 02/2022, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA SELEÇÃO DE 

BOLSISTA DO  PROJETO DE CRIAÇÃO ARTÍSTICA "CHÃO EM DEVOÇÃO

1. DO OBJETIVO DO EDITAL
1.1. O p r o j e t o  “ C h ã o  e m  d e v o ç ã o ”  foi aprovado no Edital 

0 0 8 / 2 0 2 2 / U F S J / P R O E X  como programa 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 seu bolsista.

2. O PROJETO DE CRIAÇÃO ARTÍSTICA
O projeto Chão em Devoção é uma proposta que visa realizar um documentário sobre a tradição 

religiosa de três comunidades rurais localizadas no Campo das Vertentes e que tem como santa de 

devoção Nossa Senhora do Carmo.

A  devoção  à  nossa  senhora  do  Carmo  é  um  elemento  da  formação  da  identidade  dessas 

comunidades, conforme foi percebido nos trabalhos de exploração realizados em 2020 e 2021 pelos 

servidores da UFSJ, Denilson Ronan de Carvalho e Marcius Vinicius Barcelos na realização do 

documentário Pilão de Nhá.

As celebrações ocorrem todos os anos no dia 16 de julho nas comunidades da Jaguara e Brasilinha, 

no Caquende geralmente ocorre no mês de agosto, existem alguns aspectos nessas celebrações que 

são específicos de cada comunidade, em geral existe um padrão nas comemorações, com destaque 

para a  participação das  comunidades  vizinhas,  as demonstrações  de fé  e  os  elementos  que são 

usados para essa demonstração que são típicos da religiosidade local. O documentário irá ouvir 

essas  vozes  e  rituais  tentando captar  a  forma com que cada pessoa  compreende e  manifesta  a 

devoção, ouvindo pessoas nas mais diversas idades e gêneros, com a intenção de entender se essa é 

uma manifestação que perpassa gerações, e como cada um vivencia essa experiência do numinoso.

O roteiro  é  idealizado por  Denilson Ronan de Carvalho e  Marcius  Barcelos  Vinicius,  técnicos 

administrativos do Campus CTAN na Universidade Federal de São João Del Rei, que em 2020 

produziram um documentário na comunidade de Caquende sobre um grupo cultural da localidade, 

denominado Pilão de Nhá e partir dessa experiência perceberam uma multiplicidade de histórias e 

narrativas, as quais estavam veladas, sendo uma dessas, a religiosidade peculiar das comunidades. 

Acreditamos que captar esses momentos de celebração, de preparação e vivência da fé permitirá 

recompor a narrativa em documentário de uma expressão cultural e histórica da região e ajudar a 

revelar um história de resistência e cultura genuína de uma Minas desconhecida, “Afinal Minas são 



muitas”.

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

Federal de São João del-Rei.
3.2. Possuir conta-corrente pessoal em qualquer banco ou conta poupança no Banco do Brasil, 

para viabilizar pagamento da bolsa.
3.3. 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.

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

4. DAS INSCRIÇÕES
4.1. As inscrições poderão ser feitas entre 10/12/2022 e 12/12/2022 pelo formulário do link 

(   https://forms.gle/urjhL8hyt9Uq9BaV6     ).
4.2. 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.

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

5. DA BOLSA
5.1. A bolsa, cujo valor será de R$400,00 mensais, terá duração até 01/01/2023, a partir de 

31/12/2023.
6. DA SELEÇÃO
6.1. O processo seletivo para a escolha do bolsista consistirá em três etapas de seleção:
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.)
6.2. 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

https://forms.gle/urjhL8hyt9Uq9BaV6


6.3. 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

6.4. 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 as comunidades e responsáveis comunitários para viabilizar as 

gravações. 
7.4. Deverá editar o material já produzido e a ser produzido.
7.5. Deverá participar das gravações e nas comunidades e locais objetos do documentário.
7.6. Deverá colaborar com o processo de elaboração do roteiro até a edição final. Portanto, deverá 

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

7.7. Deverá elaborar, com o coordenadora, 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
  8.1 Fica 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 
documentação do aprovado e do Termo de 
Compromisso do Bolsista para a PROEX

15/12/2022

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”

mailto:soucaquende@gmail.com

	PROJETO CHÃO EM DEVOÇÃO
	1. DO OBJETIVO DO EDITAL
	2. O PROJETO DE CRIAÇÃO ARTÍSTICA
	3. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
	4. DAS INSCRIÇÕES
	5. DA BOLSA
	6. DA SELEÇÃO
	7. DAS ATRIBUIÇÕES DO BOLSISTA
	8. DO CRONOGRAMA
	8.1 Fica estabelecido, portanto, o seguinte cronograma.
	9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

		2022-12-10T07:20:57-0300




