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EDITAL N. 02/2021 – AMAZOOM/GPAC 

EDITAL PÚBLICO PARA SELEÇÃO / CADASTRO DE RESERVA 
PARA BOLSISTAS 2021-2022 

O presente Edital torna público o processo de seleção / cadastro de reversa para 
Bolsistas de projetos vinculados ao AMAZOOM – Observatório Cultural da Amazônia e 
Caribe, e ao GPAC - Grupo de Estudos em Patrimônio, Arte e Cultura na Amazônia. 

1. Apresentação  

O AMAZOOM tem como missão desenvolver e coletivizar material jornalístico acerca 
dos espaços sociais e culturais pertencentes às regiões da Amazônia e Caribe.  

Perseguindo uma perspectiva plural (com pluralidade de enfoques), atua em pesquisas 
multidisciplinares e multi-institucionais relacionadas à valorização, reconhecimento e 
promoção das diversas expressões regionais (culturais e comunicacionais) em suas 
múltiplas dimensões – técnicas, práticas, políticas, teórico-metodológicas e 
epistemológicas. 

Seu principal objetivo é constituir uma rede de cooperação para o levantamento, 
sistematização, discussão e visibilização de conhecimentos outros sobre os Saberes 
Amazônico-Caribenhos; a Etnocomunicação; os Movimentos sociais; a Mídia, o 
Território e os Processos Comunicacionais; e, a relação entre Comunicação, Corpo, 
Cultura e Identidades. 

O GPAC trabalha com os processos artísticos, educacionais e comunicacionais 
procurando dar visibilidade à região Amazônica. O trabalho com a Arte/Patrimônio dá 
suporte para a compreensão e valorização da história da região Amazônica ampliando o 
olhar para esta, como um celeiro cultural. A educação potencializa os Saberes e 
dissemina as Linguagens artísticas e, a abertura para as questões Culturais, viabiliza a 
compreensão da construção teórico/prática da região Amazônica. A vinculação com a 
Comunicação adentra nas potencialidades das diferentes linguagens comunicacionais 
estabelecidas pelos campos da arte e educação.  

O principal objetivo do GPAC é construir uma articulação interdisciplinar que 
potencialize os Saberes Amazônicos nas esferas da Arte, da Educação e da Comunicação. 

O GPAC se estrutura em três linhas de pesquisa que dão potencialidade para esse 
trabalho.  

2. Principais Disposições 
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Este edital selecionará bolsistas para preenchimento de vagas e formação de cadastro 
de reserva para os projetos integrantes dos Grupos de Pesquisa Amazoom e GPAC para 
os anos de 2021 e 2022, conforme vigência da respectiva bolsa.  

Serão aceitas inscrições de acadêmicos (as) de diferentes níveis (graduação e pós-
graduação), de áreas variadas de conhecimento e com vinculação institucional 
(matrícula) junto à UFRR. 

A participação no GPAC/AMAZOOM é voluntária. Está associada a disponibilidade de 
bolsas e/ou recursos de fomento e seu respectivo período de vigência. Tal associação, 
porém, não caracteriza vínculo empregatício de qualquer natureza com a UFRR. 

Além dos benefícios da participação como o aprendizado, a integração e a visibilidade, 
os integrantes terão direito a declaração comprobatória de atividades desenvolvidas, ao 
final da vigência do edital, se cumprirem as exigências de participação.  

3. Número de Vagas  

a) Projeto A pós-graduação strictu sensu na Região Norte do Brasil: contextos e desafios 
– 01 Vaga (Graduação); 

Orientadora: Prof. Dra. Leila Adriana Baptaglin. 

b) Projeto Poéticas e Linguagens Artísticas Contemporâneas (PLAC): as transformações 
dos saberes urbanos pelos processos migratórios – 01 Vaga (Graduação); 

Orientadora: Prof. Dra. Leila Adriana Baptaglin. 

c) Projeto Corpos Dissonantes: diferença, imaginário e representação – 02 Vagas 
(Graduação); 

Orientadora: Prof. Dra. Tatiane Figueiredo. 

d) Projeto Mapeamento da Rede de Etnocomunicação Indígena da Amazônia Brasileira 
– 01 Vaga (Graduação); 

Orientador: Prof. Dr. Vilso Junior Santi. 

e) Projeto Geolocalização de referências bibliográficas sobre Etnocomunicação na 
Amazônia – 01 Vaga (Graduação); 

Orientador: Prof. Dr. Vilso Junior Santi. 
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f) Projeto Arbocontrol (Dengue, Zika e Chikungunya) – Novas tecnologias em saúde e 
gestão da informação, educação e comunicação – 01 Vaga (Graduação); 

Orientador: Prof. Dr. Vilso Junior Santi. 

g) Projeto Arbocontrol (Dengue, Zika e Chikungunya) – Novas tecnologias em saúde e 
gestão da informação, educação e comunicação – 01 Vaga (Mestrado); 

Orientador: Prof. Dr. Vilso Junior Santi. 

h) Projeto Rede Amazoom – Agência de produção, verificação e curadoria de conteúdo 
jornalístico – 03 vagas (Graduação); 

Orientador: Prof. Dr. Vilso Junior Santi. 

i) Projetos diversos vinculados ao AMAZOOM/GPAC – 06 vagas (Cadastro de Reserva). 

Orientador: Diversos 

4. Pré-Requisitos  

a) Carga horária de 20 horas semanais; 

b) Disponibilidade para participar das reuniões de estudo e dos projetos de pesquisa 
coletivos;  

c) Capacidade de organização e responsabilidade para assumir tarefas pontuais e 
coletivas;  

d) Curiosidade e boa comunicação interpessoal;  

e) Capacidade de leitura e discussão dos textos referenciais, relacionados aos temas de 
pesquisa; 

5. Inscrições 

As inscrições serão aceitas até dia 18 de junho de 2021, com publicação dos 
selecionados até 21 de junho de 2021.   

As pessoas interessadas deverão enviar FICHA DE INSCRIÇAO (Modelo em Anexo) para 
o e-mail redeamazoom@gmail.com, destacando no assunto EDITAL AMAZOOM 2021 – 
Bolsistas, as seguintes informações:  

a) Dados pessoais (Nome, CPF, E-mail e Telefone);  
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b) Projeto de Interesse:  

c) Carga horária disponível (Turno: Manhã; Tarde ou Noite); 

d) Link do Currículo Lattes  

e) Cópia digital do histórico escolar (com número de matrícula);  

F) Carta de Apresentação (uma lauda), indicando: o Projeto de Interesse; a 
disponibilidade para atuação em 2021/2022; como pode contribuir nas atividades do 
AMAZOOM e do GPAC; os conhecimentos que possui; e, as habilidades específicas que 
podem contribuir para as pesquisas (Ex: Revisão; Diagramação; Domínio de Língua 
Estrangeira; Conhecimento de softwares, Desenvolvimento de websites etc.);  

6. Critérios de seleção  

A avaliação dos candidatos obedecerá aos seguintes critérios: 

a) Análise curricular (peso 2); 

b) Produção acadêmica – artigos, eventos, oficinas (peso 2); 

c) Clareza, disponibilidade e objetividade na justificativa para o ingresso (peso 3); 

d) Contribuição para o grupo (peso 3). 

7. Cronograma de Atividades  

O Cronograma Anual de Atividades será discutido em conjunto, no primeiro encontro 
após concluído o processo de seleção. 

8. Casos Omissos  

Os casos não contemplados neste edital serão resolvidos pela Coordenação do 
AMAZOOM, mediante requerimento escrito encaminhado ao e-mail 
redeamazoom@gmail.com 

Boa Vista – RR, 11 de junho de 2021. 

 
Prof. Dr. Vilso Junior Santi 

Prof. Dra. Leila Adriana Baptaglin 
Coordenadores do AMAZOOM 
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FICHA DE INSCRIÇÃO  

EDITAL N. 02/2021 – AMAZOOM/GPAC 

Dados Pessoais 

Nome:  

CPF:  

E-mail:  

Telefone:  

Matrícula:  

Projeto / Cara horária disponível 

Projeto de 
interesse: 

 

N. de horas  Turno: (     ) Manha (     ) Tarde (     ) Noite 

Currículo Lattes 

Link:  

Carta de Apresentação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


