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A coordenação do projeto Sobre Humanas, em atendimento ao EDITAL N° 004/2021 – 

PROEX/UERN PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE EXTENSÃO - PIBEX 2021, 

determina as formas e os critérios a seguir elencados, para a seleção de um discente que atuará nas 

Ações de Extensão do projeto aprovado com bolsa. 

 

 

1. Inscrição 

Preencher a ficha de inscrição anexo a esta chamada e juntar cópia do currículo Lattes. 

Enviar inscrição para o email: dfi.caico@uern.br 

 

 

FORMAS DE SELEÇÃO 

 

1   Entrevista  

2   Análise do currículo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DO CURRÍCULO CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 

Atuação na área de Comunicação 

Social 

(até 10 pontos) 

 

Participação em projetos 

 

Participação em eventos 

5 

 

5 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 

Interesse e 

perspectivas sobre 

a extensão (até 10 

pontos) 

 

 

Disponibilidade de tempo 

 

Conhecimento e experiência 

com produção audiovisual 

5 

 

5 

 

 

 

 

 

 



OBSERVAÇÕES 

 

1 A entrevista e a Análise do currículo valem, cada uma, 10 pontos. 

2 No caso de notas iguais entre os concorrentes o critério de desempate será o maior tempo de 

experiência com audiovisual. 

3 Os candidatos à bolsa de extensão devem estar regularmente matriculados em curso de graduação 

em comunicação social da UERN, cursando entre o segundo e o penúltimo semestre. 

4 É vedada a inscrição de candidato(a) que possua vínculo empregatício ativo com a Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte ou mantenha qualquer outro tipo de bolsa da UERN durante o 

período em que estiver atuando na ação.  

5 Os candidatos não poderão estar em débito com a Secretaria de Tributação do Rio Grande do 

Norte (RN), a Receita Federal do Brasil e a Justiça Trabalhista. 

6 Não possuir nenhuma outra bolsa ligada a programas e projetos de ensino, pesquisa ou extensão 

no âmbito da UERN, exceto os alunos que são beneficiados com bolsas de auxílio de inclusão 

digital. 

7 Consultar EDITAL N° 004/2021 – PROEX/UERN PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 

BOLSA DE EXTENSÃO - PIBEX 2021 nos links abaixo. 

 

http://portal.uern.br/wp-content/uploads/2021/04/EDITAL-N%C2%BA-004.2021-Bolsistas-

PIBEX-2021.pdf 

 

 

CRONOGRAMA  

 

Inscrição: 26 de abril a 03 de maio de 2021 

Entrevista: 07/05/2021, a partir das 9h. 

 

 

RESUMO DO PROJETO 

 

Sobre Humanas tem como finalidade difundir o conhecimento produzido pelo Programa de Pós-

Graduação Interdisciplinar em Ciências Sociais e Humanas da Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte (PPGCISH/UERN), além de pesquisas no campo das humanidades realizadas no Brasil e 

no mundo. Para tanto, propõe-se a difusão de saberes, do conhecimento, da arte e da cultura por meio 

da produção audiovisual de programas a serem desenvolvidos em parceria com a UERN TV e a Rádio 

UERN. A proposta visa produzir conteúdos televisivos e radiofônicos para divulgação na TV 

Universitária e na Rádio Universitária da UERN, além de materiais impressos em formato digital 

sobre as pesquisas divulgadas nas entrevistas realizadas nos programas. Além da difusão de pesquisas 

e saberes transdisciplinares sobre temáticas variadas no campo das humanidades, a proposta se 

constitui como uma forma de democratização do conhecimento por meio da difusão em formatos 

audiovisuais digitais de pesquisas acadêmicas nas Ciências Sociais e Humanas. 

  

Avaliador 

 

Prof. Marcos de Camargo Von Zuben 

 

              

Caicó-RN, 26 de abril de 2021. 

 

 

Marcos de Camargo Von Zuben 
Coordenador 
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