
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO – DIRETORIA DE ENSINO 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

EDITAL 03/2014 DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA BOLSAS DE GRADUAÇÃO PARA ATUAREM 
NO PROJETO RÁDIO ESEBA ATIVA - Eseba/UFU 

A Escola de Educação Básica e a Pró-Reitoria de Graduação, por meio da Diretoria de Ensino, 
fazem saber aos interessados que estarão abertas as inscrições para a seleção de 2 bolsistas dos 
cursos de Comunicação Social (Jornalismo), Pedagogia e/ou Música para o Projeto Rádio Eseba 
Ativa da Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia – Eseba/UFU, o qual 
integra o Programa de Bolsas de Graduação, conforme Resolução nº 08/2010, do Conselho de 
Graduação, com vigência no período de 10 de junho de 2014 a 31 de março de 2015. 

 

1. DOS OBJETIVOS DO PROJETO 

GERAIS  
- Incentivar e promover o diálogo, a interação e a ação entre os diversos setores e sujeitos que 
compõem a comunidade da Eseba-UFU, e entre estes e a comunidade exterior através da 
estruturação e consolidação de um meio de comunicação ativo, permanente e capaz de 
englobar formas midiáticas novas e antigas.  
- Incentivar o protagonismo, a comunicação autônoma e a livre expressão artística por parte 
da comunidade discente da Eseba-UFU, através das ferramentas do rádio, internet e rádio 
web.  

ESPECÍFICOS  
- Planejar, estruturar e realizar programas de rádio periódicos que ocupem os horários de 
recreio nos diferentes ciclos e modalidades de ensino na escola (I, II, III ciclos e Educação de 
Jovens e Adultos), e que envolvam a participação de alunos, professores e estagiários.  
- Promover atividades e intervenções itinerantes e criativas em diferentes espaços e horários 
na escola (anfiteatro, refeitório, biblioteca, corredores, salas de aula e outros), envolvendo 
alunos, estagiários e professores, que interferiram de maneira positiva e construtiva no 
ambiente e cotidiano escolar.  
- Veicular periodicamente por meio da internet programas gravados no estúdio da escola, no 
formato podcast, com vistas à disseminação da produção de alunos e professores, tais como 
projetos pedagógicos, metodologias de ensino, relatos de experiências, trabalhos artísticos, 
dentre outros.  
- Promover o intercâmbio e estabelecer parcerias permanentes entre a Rádio Eseba Ativa e 
outros projetos no interior da escola, tais como a Revista Olhares e Trilhas, Projeto 3 R´s, 
Projeto Integrar e outros, com vistas à disseminação de seus conteúdos, práticas e resultados 
obtidos para toda a comunidade escolar, e além dela.  
- Contribuir para o diálogo interdisciplinar na escola, oferecendo espaço para a difusão e o 
compartilhamento de conteúdos, metodologias e concepções pedagógicas pelos profissionais 
de diferentes áreas de conhecimento em seu âmbito.  
- Promover pesquisas, enquetes, concursos, premiações e outras atividades similares visando 
contribuir para melhorias na escola, no âmbito estrutural, da convivência, entre outros.  
- Promover atividades e intervenções itinerantes, com sistema de som móvel, nos diferentes 
campi da UFU, com a participação de alunos, professores e estagiários da Eseba.  



- Participar de atividades e eventos no âmbito da escola e nos demais campi da UFU.  
- Possibilitar a gravação no estúdio da escola e oferecer plataforma de divulgação para 
material musical de autoria de alunos e professores da escola (subprojeto Compacto ESEBA). 
 
 

2. DOS REQUISITOS PARA O ESTUDANTE DE GRADUAÇÃO CONCORRER À BOLSA DO PROJETO 
2.1. Estar regularmente matriculado e cursando do 2º ao penúltimo período nos cursos de 

regime semestral; ou do 2º ao penúltimo ano nos cursos de regime anual.   
2.2. Não acumular bolsas de outros programas internos ou externos à UFU, excetuadas as 

bolsas de auxílio (alimentação, moradia, transporte etc.). 
2.3. Não ter vínculo empregatício com qualquer instituição, excetuados os alunos inscritos no 

Subprograma Cursos Noturnos. 
2.4. Dispor de 20 horas semanais disponíveis, no período da manhã e/ou tarde, para as 

atividades do projeto. 
2.5. Possuir perfil aberto ao convívio com alunos da educação básica (crianças e adolescentes), 

e com professores de diferentes áreas de ensino; demonstrar atitudes colaborativas e 
propositivas; almejar o desenvolvimento acadêmico norteado por desafios e 
experimentações. 
 

3. DOS RECURSOS FINANCEIROS E DURAÇÃO DAS BOLSAS 

3.1 O valor mensal da bolsa para os estudantes de graduação da Universidade Federal de 

Uberlândia está fixado no valor de R400,00 (quatrocentos reais); 

3.2 - A duração da bolsa será de 10 (dez) meses, a partir do início da vigência do projeto.  

3.3. Durante a execução do projeto, será permitida a substituição do bolsista, tendo em vista o 

descumprimento das exigências do Programa de Bolsas de Graduação e por meio de 

justificativa apresentada pelo Orientador do projeto à Diretoria de Ensino. 

 
4. DOS COMPROMISSOS DO BOLSISTA 

4.1. Participar integralmente das atividades do projeto, tais como: atividades de orientação, 
desenvolvimento de ações e produção de relatórios.  

4.2. Desenvolver as atividades de acordo com a proposta apresentada pelo orientador do 
projeto. 

4.3. Comprometer-se com a execução do projeto, reunindo-se periodicamente com a equipe 
executora.  

4.4. Comprometer-se na elaboração de trabalhos a serem apresentados em eventos 
acadêmicos  

4.5. Apresentar relatório parcial (semestral) e relatório final das atividades desenvolvidas; 
4.6. Produzir trabalhos (artigo, relato de experiências didáticas, produção de materiais 

didáticos) para socialização dos resultados do Programa de Bolsas de Graduação da 
Universidade Federal de Uberlândia 

4.7. Participar da Semana Acadêmica da UFU e/ou outros eventos científicos internos ou 
externos à UFU. 
 

5. DA INSCRIÇÃO 
 
5.1. A inscrição será realizada por meio do envio da documentação exigida para o e-mail: 

getulioeseba@gmail.com, do dia 02 ao dia 04 de junho de 2014. Os candidatos receberão 

e-mail confirmando o deferimento da inscrição. 

mailto:getulioeseba@gmail.com


5.2. Documentação exigida para a inscrição: 

 Histórico escolar e grade horária do período ou ano em que o aluno está matriculado; 

 Currículo atualizado; 

 Declaração de Interesse: texto com no máximo uma lauda, fonte Arial tamanho 11, em 
que o aluno descreverá os fatores que o motivam a participar do projeto. 

 
6. DA SELEÇÃO 

A seleção dos candidatos constará de entrevista e análise da grade horária, histórico escolar, 
currículo e declaração de interesse. 

Data das entrevistas: 06/06/2014, sexta-feira, 7h30min (por ordem de chegada). 

Local: Sala 1N224 – 2º piso – Laboratório de Psicologia Escolar da Escola de Educação Básica da 
Universidade Federal de Uberlândia, Rua Adutora São Pedro, 40, Campus Educação Física, 
Bairro Aparecida, CEP 38.400-075, Uberlândia, MG. 

 

7. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
O resultado final será divulgado no dia 09 de junho de 2014 a partir das 13h, na página da 
Escola de Educação Básica da UFU (http://www.eseba.ufu.br) e portaria da Escola de Educação 
Básica da UFU. Os candidatos selecionados deverão assinar o termo de compromisso no dia 
10 de junho de 2014, às 9h30min, na sala 313 da Escola de Educação Básica. 

 

 

 

Prof. Getúlio Ribeiro 

Coordenador do Projeto Rádio Eseba Ativa 

 

 

Elizabet Rezende de Faria 

Diretora da Eseba/UFU 

http://www.eseba.ufu.br/

