
 

EDITAL Nº 008/2015 – PROEX 

PROJETO RONDON 
 

A Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais comunica aos acadêmicos do Curso de 

Graduação em Jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa que se encontram abertas as 

inscrições para seleção discente para o Projeto Rondon – OPERAÇÃO BORORÓS - MT, 

coordenado pelo Ministério da Defesa, no período de 10 a 26 de julho de 2015.  

            

 REQUISITOS 

 Estudantes do Curso de Jornalismo da UEPG matriculados no 3º ou 4º ano; 
 Portador de, no mínimo, uma das seguintes habilidades: captação de fotografia (documental 

e jornalística), edição de fotografia, captação de audiovisual, edição de audiovisual, 

planejamento, pré-produção e pauta em fotografia e audiovisual produção textual 

informativa. 
 

INSCRIÇÕES 

 Período: de 07 a 12 de maio de 2015.  

 Pelo endereço http://goo.gl/forms/OfemFUpbnH.  

No momento da inscrição o acadêmico deverá anexar via Google drive: 

 Produção fotográfica contendo 5 (cinco) fotografias feitas nos últimos seis meses e/ou; 

 Produção audiovisual (captação, reportagem ou edição), feita nos últimos seis meses. 

OBS: o acadêmico deverá enviar na ficha de inscrição o link para uma pasta em drive 

virtual, contendo apenas os arquivos de áudio e vídeo a serem analisados para sua 

seleção. 

 

1ª Fase: Análise das Inscrições  

 Resultado dia 14/05/2015 (via edital nos sites www.uepg.br, www.uepg.br/proex). 

 

2ª Fase: Dinâmica de Grupo 

 Dias 15/05/2015, das 14h00min às 21h00min (O horário de cada grupo será divulgado no 

edital da 1a fase). 

 

Resultado Final 

 Dia 18/05/2015 (via edital nos sites www.uepg.br, www.uepg.br/proex). 

 

Dúvidas e maiores informações: rondonuepg@gmail.com.  

 

Ponta Grossa, 07 de maio de 2015.  
 
 

Profa.  Marilisa do Rocio Oliveira 
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