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INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR RAIMUNDO SÁ 

COORDENAÇÃO DE GRADUAÇÃO 

CURSO DE BACHARELADO EM JORNALISMO 

 

SELEÇÃO DE LABORANDOS PARA O PROJETO DE EXTENSÃO ONDAS DO CAMPUS – TOCANDO 

E CONSTRUÍNDO CONHECIMENTO 

 

O Instituto de Educação Superior Raimundo Sá, no uso de suas atribuições, torna pública a abertura 

de inscrições e estabelece normas relativas processo de seleção de discentes laborandos para a terceira edição 

do Projeto de Extensão Ondas do Campos: tocando e construindo conhecimento, promovido pelo curso de 

Bacharelado em Jornalismo.  

 

I. Objetivo: 

Promover atividades laboratoriais de rádio através da Rádio R.SÁ, conseguindo, dessa forma, não 

apenas o oferecimento da prática para os acadêmicos de Jornalismo e o desenvolvimento da 

comunicação pessoal para os participantes, mesmo de outros cursos, mas integrar as diversas 

graduações existentes na Faculdade R.SÁ.  

 

II. Público-Alvo: 

Alunos dos cursos de graduação do Instituto de Educação de Educação Superior que estejam 

regularmente matriculados e que cumpram as demais exigências contidas no presente edital. 

 

III. Do Objeto e das Atividades do Projeto: 

Serão desenvolvidos programas radiofônicos no horário do intervalo das aulas, no período 

vespertino, entre 15h40min e 16h00, e no período noturno, entre 19h40min e 20h00, possibilitando 

a maior interação entre a comunidade acadêmica usuária do Centro de Convivência.  

 

IV. Das vagas: 

Serão disponibilizadas 10 vagas para monitores dos programas no período vespertino e mais 10 

vagas para monitores no período noturno (destinadas exclusivamente aos acadêmicos de 

Jornalismo), e 60 vagas para os participantes dos dois turnos, voltadas para acadêmicos de todos 

os cursos de graduação do IERSA. 

 

V. Das inscrições: 
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As inscrições acontecerão na através do e-mail cursojornalismo@faculdadersa.com.br no período 

compreendido 10/03/2017 à 17/03/2017, das 16:00 às 21:00h. 

 

VI. Dos critérios de seleção de candidatos: 

O candidato que manifestar interesse em participar do projeto deverá se submeter a um processo 

seletivo simplificado, que levará em consideração: 

- Monitores projeto (apenas acadêmicos de Jornalismo) 

Carta de intensão e um script de rádio (uma lauda) 

-Participantes do projeto (público geral): 

  O encaminhamento de uma carta de intensões, explicando o porquê da participação no projeto. 

São critérios de desempate: a) o maior coeficiente acadêmico; b) o aluno que estiver em período 

mais avançado;  

O material deverá ser enviado para o e-mail cursojornalismo@faculdadersa.com.br até às 

23h59 minutos do dia 17/03/2014. 

 

VII. Da Divulgação dos Resultados:  

O resultado final da seleção será divulgado até o dia 19 de março de 2017, na Coordenação de 

Jornalismo, nos murais e no site do IERSA. 

 

VIII. Da Assinatura do Termo de Compromisso:  

Findo o processo seletivo, os alunos selecionados deverão assinar um termo de compromisso, no 

qual se comprometem a participar de todas as atividades previstas no projeto, sendo assíduos e 

pontuais. 

 

IX. Disposições Gerais : 

O aluno que houver cumprido integralmente os deveres decorrentes do projeto terá direito, sem 

qualquer ônus, a um Certificado de 60h de atividades complementares (extensão para participantes 

e ensino para monitores), desde que os grupos realizem a entrega do relatório final e os 

professores responsáveis pelo projeto atestem a realização e o comparecimento do aluno nas 

atividades. 

Fica vedada a certificação ao aluno caso este não desenvolva as atividades solicitadas pelo 

professor e/ou não as entregue nos prazos determinados. Os casos omissos serão resolvidos pela 

Coordenação projeto.  
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Para recebimento do certificado, o aluno deverá entregar um Relatório de Atividades, que conterá a 

descrição dos encontros, cópia dos scripts, fotos e informações gerais sobre sua no projeto. O 

mesmo deve ser entregue para a coordenação do projeto na data estipulada, sendo este requisito 

indispensável para o recebimento da certificação. 

Não serão aceitos recursos em quaisquer etapas da seleção. 

 

 

ANEXO I: 

CRONOGRAMA SELEÇÃO DOS ALUNOS 

 

Data Evento 

10/13/2017 Divulgação do projeto e edital de seleção 

10/13/2017 à 17/03/2016 Inscrições 

19/03/2017 Divulgação do resultado 
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ANEXO II 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

1. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
1.1. Primeira fase do laboratório: Encontros para o estudo e debate sobre a Lei Maria da Penha. 
 

DATA TEMA VÁLIDO PARA 

20/03/2017 Realização da oficina com os aprovados TODOS 

24/03/2017 Início da exibição dos programas Equipe determinada 

09/06/2017 Termino das atividades TODOS 

16/06/2017 Entrega de relatórios 
 

TODOS 

 

1.2. Entrega do Relatório Final das Atividades e Finalização do projeto. 

1.3. Terceira fase do laboratório: Avaliação das ações realizadas. 
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ANEXO III 
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LAGE, Nilson. Estrutura da notícia. 29v. São Paulo: Ática, 2006. 

MCLEISH, Robert. Produção de rádio. 3.ed. 62v. São Paulo: Summus, 2001. 

ORTIZ, Miguel Ángel. Técnicas de comunicação pelo rádio. São Paulo: Edições Loyola, 2005. 

PEREIRA JÚNIOR,Luiz Costa. A apuração da notícia. Petrópolis RJ: Vozes, 2006 

PRADO, Magaly. Produção de rádio. Rio de Janeiro: Elservier, 2006. 

 

 

 

 

Picos/PI, 24 de Fevereiro de 2017. 

 

 
Jailson Dias de Oliveira 

Coordenador do projeto de Extensão Ondas do Campus: tocando e construindo conhecimentos 
 

 

 

 

Lana Krisna de Carvalho Morais 
Coordenadora do curso de Bacharelado em Jornalismo 
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