CHAMADA PÚBLICA PARA O PROCESSO SELETIVO DE FORMAÇÃO EM
PRODUÇÃO DE MÍDIAS ESTUDANTIS

1 – APRESENTAÇÃO

O Instituto Anísio Teixeira, por meio da Rede Anísio Teixeira, oferece oficinas de Produção
de Mídias Estudantis que têm como principal objetivo democratizar o conhecimento
acerca do uso das tecnologias da informação e da comunicação (TICs), formar
estudantes e professores da rede pública de ensino para serem produtores e gestores
multimídia, além de estimular o uso de softwares livres nas unidades escolares. Nesse
sentido, objetiva-se também estimular a apropriação, uso e disseminação das mídias
digitais numa perspectiva crítica, regional e contextualizada. A formação articula-se com o
PROVE (Produção de Vídeos Estudantis) e auxilia no desenvolvimento de competências,
habilidades cognitivas e afetivas entre os participantes. Isso se dá devido à metodologia e
conteúdos empregados no processo, uma vez que esses propõem atividades teóricas e
práticas de apreciação fílmica, produção de mídias, leitura crítica de imagens, sobretudo
audiovisual e, através de um trabalho dialógico, que estimulam o desenvolvimento da
leitura, escrita, oralidade, raciocínio lógico e a afetividade entre os sujeitos.

2 – PÚBLICO

A participação neste processo seletivo é aberta a todos os estudantes do ensino médio e
professores da Rede Pública Estadual de Ensino da Bahia.

Observação: os estudantes que já participaram de edições passadas da Formação de
Mídias Estudantis não poderão se inscrever neste processo seletivo.

3 – INSCRIÇÃO

Para participar, o estudante e professor deverão preencher a ficha de inscrição (link
abaixo).

http://migre.me/tzezH

3.1–As inscrições serão aceitas até 6 de maio de 2016.

4 – VAGAS

Serão disponibilizadas 20 vagas (4 para professores e 16 para estudantes).

5 –DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

O resultado será divulgado no dia 09 de maio de 2016, no Portal da Educação, no Blog
do Professor Web (www.oprofessorweb.wordpress.com) e também através de contato
via e-mail e/ou telefone.

6 – FORMAÇÃO

LOCAL
A formação ocorrerá no Centro Juvenil de Ciência e Cultura (CJCC), localizado no
Colégio Central. A instituição está situada na Avenida Joana Angélica, no bairro de
Nazaré, Salvador - BA.

PERÍODO DA FORMAÇÃO

16 a 31 de maio de 2016 (exclusivamente no turno vespertino, das 14h às 18h).

CARGA HORÁRIA
56 horas distribuídas da seguinte forma:
• Carga horária da formação: 40h de aula mais 04h de avaliação;
• Carga horária de atividade prática desenvolvida pelos participantes pós formação
12h.

Observação: O documento de conclusão do curso será emitido mediante contemplação
de pelo menos 85% da carga horária. Vale ressaltar que a conclusão do processo
formartivo dar-se-á por meio da produção do vídeo a ser realizado no período pós
formação.

7 – OBRIGAÇÕES E DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1 – O deslocamento para o local da formação, Centro Juvenil de Ciência e Cultura
(CJCC), será de responsabilidade dos cursistas.
7.2 – A participação dos selecionados não estabelece nenhum vínculo trabalhista com os
realizadores da formação. A atividade se caracteriza como voluntária e de caráter
educativo;
7.3 – A simples participação neste processo seletivo já caracteriza a aceitação de todos
os termos e condições desta chamada pública.
7.4 - Ao se inscrever, o selecionado cede o direito de imagem e voz para qualquer forma
de divulgação desta iniciativa.
7.5 - Ao final do curso, o participante receberá um documento com a carga horária de 40
horas, se tiver computada uma frequência de, no mínimo, 80% nas aulas.
7.6 - O material produzido durante e após a formação poderá ser disponibilizado no
Ambiente Educacional Web – http://ambiente.educacao.ba.gov.br/

8 - INFORMAÇÕES
Maiores informações pelo e-mail: rede.anisio@educacao.ba.gov.br ou pelo telefone 31169061

