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UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

PÓLEN - LABORATÓRIO DE EXPERIMENTAÇÃO EM
COMUNICAÇÃO E ORGANIZAÇÕES

EDITAL Nº 02/2022

ATIVIDADES DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

O Pólen - Laboratório de Experimentação em Comunicação e Organizações, vinculado ao
Departamento de Comunicação Social (DCM) da Universidade Federal de Viçosa (UFV) e
articulado ao DIZ – Grupo de Pesquisa em Discursos e Estéticas da Diferença, faz saber
que, no período de 16 de Agosto a 25 de Agosto de 2022, estão abertas as inscrições
para o processo de seleção de 1 (um/a) bolsista de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
(P. D. & I) que passará a compor a equipe do seguinte projeto: “COMUNICAÇÃO
ORGANIZACIONAL, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E ENGAJAMENTO CÍVICO: pesquisa,
desenvolvimento e inovação de processos e produtos para o Parque do Cristo. ”, financiado
pelo Instituto Socioambiental de Viçosa (ISAVIÇOSA) e em processo de implementação
por meio da Fundação Artística, Cultural e de Educação para a Cidadania de Viçosa
(Facev). A carga horária de envolvimento semanal para bolsistas é de 20 (vinte) horas,
sendo vetada a participação de estudantes que não possuem tempo livre suficiente para o
exercício das funções de P. D. & I. Dentre as 20 horas semanais de dedicação ao projeto,
as(os) selecionadas(os) deverão ter disponibilidade às quartas-feiras, das 8:00h às 12:00
horas, no segundo semestre de 2022. Além disso, é necessário ter disponibilidade para a
realização de ações de P. D. & I em possíveis finais de semana.

1. Das inscrições

1.1. As inscrições para o processo seletivo serão feitas exclusivamente por meio do
seguinte formulário: https://forms.gle/94Kjw34Go3FTrnEx9

1.2. Para se inscrever as(os) estudantes deverão preencher todo corpo do formulário
indicado no item 1.1.

1.3. Poderão participar do processo de seleção apenas estudantes do curso de
Comunicação Social da UFV.

1.4. Após a inscrição via formulário, a(o) candidata(o) receberá um email de confirmação,
até o dia 30/08.

https://forms.gle/94Kjw34Go3FTrnEx9
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2. Das atribuições

2.1. O seguinte edital está buscando uma(um) bolsista para P. D. & I com o seguinte perfil
específico: desenvolvimento de produtos comunicacionais que envolvam inovações
em conteúdos textuais-pedagógicos. Espera-se um perfil que agregue disponibilidade,
iniciativa e pró-atividade, bem como que priorize o projeto em sua formação acadêmica, no
tempo em que nele estiver. Além disso, a/o bolsista deve possuir habilidades para trabalho
em equipe, resolução de conflitos e comunicação interpessoal, além de interesse em
desenvolver um trabalho de pesquisa com foco em inovação, que demanda o uso de
metodologias para coleta de dados, benchmarking, testagem prévia de produtos, feedback
e aprimoramento, desenvolvimento e circulação, bem como monitoramento e avaliação
das ações de inovação em comunicação organizacional, em interface com a educação
ambiental.

2.1.1 De modo mais específico, da(o) bolsista responsável pela P. D. & I em
conteúdos textuais-pedagógicos, espera-se um perfil que saiba e esteja disposto a:
pesquisar, elaborar e desenvolver recursos linguísticos-discursivos-textuais para
testagem, postagem, veiculação e monitoramento em mídias sociais, bem como o
domínio de narrativas jornalísticas inovadoras na interface com a educação
ambiental, que sejam postas em circulação em outros suportes (como produtos
gráficos impressos, digitais e audiovisuais), dentre outras ações de inovação
inerentes aos problemas de pesquisa propostos.

2.2. O valor mensal estimado da bolsa de P. D. & I para o projeto é de R$ 400,00
(quatrocentos reais). Além disso, no ato de conclusão das atividades regulamentadas,
receberá um certificado de participação, no qual estarão computadas as horas em que se
dedicou ao projeto. O período estimado de vigência da bolsa é de 12 (doze) meses, com
possibilidade de prorrogação para mais 06 (seis) meses.

3. Do processo de seleção

3.1. O processo de seleção será dividido em 02 (duas) etapas, ambas de caráter
eliminatório, a saber:

3.1.1. O preenchimento de todos os campos apresentados no formulário de
inscrições disponíveis no item 1.1: Esta etapa terá o valor de até 100 (cem) pontos. A
(o) candidata (o) que não obtiver nota mínima de 60 (sessenta) pontos será eliminada(o)
do processo de seleção. O resultado desta etapa será divulgado por e-mail até às 18
horas do dia 30 de Agosto de 2022.
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3.1.2. A segunda etapa consta de uma entrevista individual, em modalidade remota - por
meio da Plataforma Google Meet - a ser realizada no dia 01 de Setembro de 2022
(quinta-feira), entre 08:00 e 18:00 horas. As informações sobre a sala virtual e os horários
individuais da entrevista serão divulgadas por email às (aos) aprovadas(os) na primeira
etapa. Todas e todos as (os) candidatas (os) deverão estar disponíveis para a
entrevista no dia 01 de Setembro , no horário indicado e enviado por e-mail no dia
anterior (no dia 31 de agosto).

Durante a entrevista, será solicitado o horário acadêmico oficial da(o) candidata(o), bem
como cópia do histórico escolar, disponível na página do SAPIENS ou solicitado
diretamente no Registro Escolar da UFV. A entrevista terá o valor de até 100 (cem) pontos.
A (o) candidata (o) que não obtiver nota mínima de 60 (sessenta) pontos será eliminada(o)
do processo de seleção.

3.1.3. A nota final da(o) candidata(o) será obtida por meio da média das notas das duas
etapas do processo seletivo.

3.2. O resultado final será divulgado até o dia 02 de setembro de 2022 (sexta-feira). A (o)
primeiras(os) colocadas(os), em ordem decrescente de pontuação, será a(o) bolsista
selecionada(o) para se dedicar ao projeto.

4. Do início das atividades

4.1. A(o) bolsista selecionada(o) começará a desenvolver as atividades do projeto a partir
do dia 05 de Setembro (segunda-feira)

Dúvidas sobre o presente edital poderão ser esclarecidas pelo email polen@ufv.br.

Viçosa, 16 de agosto de 2022.

Rennan Lanna Martins Mafra                                Yan Gabriel Oliveira
Coordenador do Pólen                   Pesquisador  de Apoio Técnico em P. D. & I


