INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA CAMPUS CAMPINA GRANDE
COORDENAÇÃO DO PROJETO DE EXTENSÃO IFNEWS
EDITAL Nº. 01, DE 21 DE AGOSTO DE 2017
SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE DISCENTES VOLUNTÁRIOS DO CURSO DE
LETRAS PARA O PROJETO DE EXTENSÃO IFNEWS
1.

APRESENTAÇÃO
O Instituto Federal da Paraíba – Campus Campina Grande, através da
coordenação do projeto de extensão IFNEWS, sucursal Campina Grande, torna público
o presente edital para inscrições no processo seletivo simplificado, exclusivo de
discentes voluntários do curso de Letras, para o supracitado projeto. O processo de
seleção será baseado nos critérios e prazos constantes neste edital e será gerenciado
pela coordenação retromencionada.
IFNEWS é um projeto extensionista intercampi, inicializado no campus Guarabira
em 2013 e, recentemente, implantado em Campina Grande. O intuito é que os discentes
produzam gêneros textuais escritos e falados, além do trabalho de performance,
utilizando o aparato jornalístico como pano de fundo motivador, numa espécie de
imprensa colegial, sob supervisão docente.
A proposta nasceu na Rainha do Brejo em 2013 com uma equipe de apenas cinco
redatores – incluindo o seu idealizador, o professor de português, Golbery Rodrigues, à
época ligado àquele campus. Desde 2015, é tocado no campus de origem por outro
professor da disciplina, Erivan Júnior, que agregou a formação e experiência como
radialista para entrosar os estudantes nos desafios e técnicas para informar melhor.
Hoje, com 22 alunos participantes espalhados nos dois campi, o jornal possui sua versão
impressa e digital, além da intensa atividade nas redes sociais. “A iniciativa de um jornal
escolar faz com que o texto do aluno adquira uma sobrevida para além da sala de aula e
alcance novos espaços e leitores. São situações de escrita reais, que fazem com que o
aluno compreenda a necessidade de produzir com mais atenção e compromisso, vez que
o seu texto poderá atingir não só o professor, mas toda uma comunidade”, afirma Erivan
Júnior, que baseou a sua proposta de continuidade do projeto nos ensinamentos do
filósofo da informação tunisiano Pierre Lévy.

2.

DOS OBJETIVOS DO PROJETO
O projeto de extensão IFNEWS se objetiva em promover e desenvolver a
escrita e a oralidade de gêneros textuais de diversas áreas do conhecimento humano,
sobretudo jornalísticos, produzidos sob o suporte pedagógico da disciplina da língua
materna, numa perspectiva interdisciplinar e integradora.
1

3.

DA ATUAÇÃO
A atuação no projeto dar-se-á de duas maneiras:
1) Trabalho de campo: coleta de matérias de eventos diversos, relacionados à
educação a distância;
2) Participação nas orientações do projeto semipresencialmente, através da
organização de espaços virtuais por meio, por exemplo, do SUAPedu (AVA
presencial), Google Sala de aula ... Isso será definido posteriormente.
Sempre que forem necessários encontros exclusivamente
acontecerão no mesmo sábado letivo de provas presencias.

4.

presenciais,

esses

DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
4.1.

DO CANDIDATO

a) Ser aluno regularmente matriculado do Curso de Licenciatura em Letras do IFPB,
polo Campus Campina Grande, no semestre letivo vigente, exceto para alunos
do último período, uma vez que a atuação de cada participante é de 01 (um) ano.
b) Preenchimento do formulário de inscrição disponível no link a partir do dia 25 de
agosto do ano em curso. Todas as informações fornecidas devem ser verídicas.
4.2.

DAS VAGAS PARA O PROJETO
As vagas disponíveis para o projeto estão especificadas no quadro a seguir:
CÓDIGO

ÁREA DE ATUAÇÃO (*)

VAGAS

IFN_CG - 01

Design gráfico/diagramador

01

IFN_CG - 02

Fotógrafo

02

IFN_CG - 03

Gerenciador de mídias sociais

01

IFN_CG - 04

Redator

01

IFN_CG - 05

Repórter
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(*) São possíveis a inscrição e a classificação em mais de uma área de atuação.

5.

DO PROCESSO DE SELEÇÃO/APROVAÇÃO/CLASSIFICAÇÃO
5.1.

O processo de seleção
de avaliação/classificação:

dar-se-á

através

de

apenas

um parâmetro

a) Entrevista com o coordenador do projeto;
b) Os candidatos inscritos serão classificados em ordem decrescente, de acordo
com a nota da entrevista. Será classificado o número de candidatos duas
vezes maior ao número de vagas.
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5.2.

Em caso de empate, a classificação será de acordo com os seguintes critérios:
5.2.1. Maior média na disciplina de Língua Portuguesa;
5.2.2. Maior CRE;
5.2.3. Permanecendo o empate, o critério de desempate será o candidato de maior
idade.

5.3.

Das entrevistas:
5.3.1. As entrevistas serão realizadas no dia e horário divulgados no calendário
de atividades, abaixo-discriminado. Ocorrerão na sala da redação do jornal,
que fica situada no campus Campina Grande, antiga entrada do prédio.

5.3.2. As habilidades esperadas para os candidatos nas respectivas áreas de
atuação estão especificados no ANEXO I.
6.

DO CALENDÁRIO
ATIVIDADE

DATA

Período de inscrição

25 de agosto a 08 de setembro de 2017

Divulgação da lista de inscritos
Entrevistas

11 de setembro de 2017
16 de setembro de 2017

Resultado final
7.

18 de setembro de 2017

DAS OBRIGAÇÕES DOS DISCENTES SELECIONADOS
Os selecionados deverão:
a)

Participar de forma ativa e jornalística dos eventos do campus e correlatos.

b) Colaborar com o coordenador do projeto, bem como com os demais
extensionistas, promovendo um espírito de cooperação.

8.

c)

Ser capazes de interagir com as pessoas, ser comunicativo.

d)

Possuir visão crítica sobre questões estratégicas e manter-se informado.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

a)
b)
c)

O ato de inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação total de
regras e critérios estabelecidos neste edital;
A participação no projeto de extensão é voluntária, não sendo este trabalho
remunerado;
O não cumprimento das regras, normas e determinações deliberadas pela
coordenação do projeto resultará na suspensão/eliminação do aluno das suas
funções;
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d)

e)

A participação neste projeto contabiliza carga horária como atividade
complementar, nos termos do item 3.10 do PPC do curso de Letras/EaD/IFPB
e da Resolução Nº 02/2015 – CNE/CP.
Dúvidas gerais poderão ser dirimidas nos seguintes contatos:
golbery.rodrigues@ifpb.edu.br
(83) 9.9139-8873
(83) 2102-6250 (manhãs das segundas, terças e quintas. Tardes das quartas e sextas, a partir
das 16h).

f)

Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação do projeto de extensão
IFNEWS – sucursal Campina Grande.

Campina Grande, PB, 23 de agosto de 2017

_________________________________________________
Golbery de Oliveira Chagas Aguiar Rodrigues
Coordenador do projeto de extensão IFNEWS
Sucursal Campina Grande
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ANEXO I
HABILIDADES ESPERADAS DOS CANDIDATOS
● Design gráfico/diagramador:
o Conceber, esboçar, pesquisar, diagramar, desenhar e executar layouts e artefinal digital, de projetos gráficos publicitários como impressos editoriais como
páginas de jornais, anúncios, cartazes, folders e outros;
o Criar e tratar imagens digitais, preparar imagens para área gráfica, web, fotografia
e outras áreas que demandem imagens de qualidade;
o Editar vídeos;
o Desenvolver marcas institucionais, comemorativas e comerciais, definindo suas
características de aplicação gráficas variadas;
o Conceitos de diagramação no jornalismo;
o Domínio de softwares destinados a esse fim.
o Dominar linguagens e competências estéticas e técnicas para criar, orientar julgar
materiais de comunicação pertinentes a suas atividades, utilizando a criatividade
como instrumento para a busca de soluções de problemas comunicacionais;
o Produzir projetos concebidos com os recursos tecnológicos disponíveis;
o Competência para trabalhar em equipe;
o Capacidade de lidar com os mais variados tipos de pessoas.
● Fotógrafo:
o
o
o
o
o
o
o

Dominar a utilização dos equipamentos fotográficos;
Ser capaz de realizar, produzir e analisar criticamente a imagem fotográfica;
Compreender e dominar a arte e técnica da fotografia;
Produzir fotografias em consonância com as diretrizes jornalísticas;
Domínio de softwares destinados a edição de imagens e vídeos;
Competência para trabalhar em equipe;
Capacidade de lidar com os mais variados tipos de pessoas.

● Gerenciador de mídias sociais:
o Dominar a linguagem jornalística apropriada aos diferentes meios e modalidades
tecnológicas de comunicação;
o Explicar e contextualizar informações;
o Identificar o que é informação de interesse público e pautar-se eticamente no
tratamento dessas informações;
o Conhecer profundamente todos os recursos de gerenciamento de páginas no
Facebook e perfis comerciais no Instagram e estar atento as novidades, sobre o
que as pessoas estão falando e onde estão falando;
o Ser sociável e comunicativo;
o Competência para trabalhar em equipe;
o Capacidade de lidar com os mais variados tipos de pessoas.
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● Redator:
o Registrar fatos jornalísticos, apurando, interpretando e transformando-os em
notícias e reportagens;
o Interpretar, explicar e contextualizar informações;
o Investigar informações, produzir textos com clareza e correção;
o Capacidade de transcrever áudios para a forma textual fidedignamente;
o Relacionar-se com fontes de informação de qualquer natureza;
o Lidar com situações novas, desconhecidas e inesperadas;
o Identificar o que é informação de interesse público e pautar-se eticamente no
tratamento dessas informações;
o Identificar e equacionar questões éticas de jornalismo;
o Buscar a verdade jornalística, com postura ética e compromisso com a cidadania;
o Manter-se crítico e independente, preservando sempre que possível a
parcialidade;
o Dominar a língua portuguesa e as estruturas narrativas e expositivas aplicáveis
às mensagens jornalísticas, abrangendo-se leitura, compreensão, interpretação e
redação;
o Competência para trabalhar em equipe;
o Capacidade de lidar com os mais variados tipos de pessoas.
● Repórter:
o
o
o
o
o
o
o

Identificar e equacionar questões éticas de jornalismo;
Buscar a verdade jornalística, com postura ética e compromisso com a cidadania;
Conhecer os conceitos de síntese de textos e a consequente organização destes;
Competência comunicativa diante das circunstâncias apresentadas;
Formular questões e conduzir entrevistas;
Competência para trabalhar em equipe;
Capacidade de lidar com os mais variados tipos de pessoas.
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