
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA O PROJETO “CINECLUBE SALA ESCURA”, NO ÂMBITO DA PRÓ-
REITORIA DE EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (PROEX-UFF) 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
O presente Edital destina-se à seleção de um estudante devidamente matriculado (a) e 
frequente no curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal Fluminense para 
ocupar 01 (uma) vaga de bolsista de extensão do Projeto Cineclube Sala Escura, 
desenvolvido no âmbito do Departamento de Cinema e Vídeo, localizado no IACS, na Rua 
Lara Vilela, 126, São Domingos, Niterói. O trabalho será realizado inicialmente em caráter 
remoto, evoluindo para o presencial conforme as condições sanitárias permitam. 
 

2. DA JORNADA DE ATIVIDADES  
A jornada de atividades de estágio será de 12 (doze) horas semanais, no período de 9 
(nove) meses a começar em 1º de maio de 2021. 
 

3. DOS PRÉ-REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO NA SELEÇÃO  
3.1. Os candidatos devem satisfazer os seguintes requisitos: 
a) Estar regularmente inscrito no Curso de Cinema e Audiovisual da UFF quando da 
assinatura do Termo de Compromisso e ao longo da vigência do mesmo; 
b) O bolsista irá participar das atividades do projeto, em assistência direta aos professores 
Fabián Nuñez, Lúcia Ramos Monteiro e Reinaldo Cardenuto, envolvendo ações como: 
assistência de produção, divulgação em mídias sociais, atualização do youtube do projeto, 
assistência na organização de eventos, e contatos com parceiros e colaboradores. É exigida 
boa redação, conhecimento sobre programas de edição de imagens e desenvoltura para 
trabalhos de produção. A descrição geral do projeto Cineclube Sala Escura encontra-se no 
ANEXO deste edital. 
 
 

4. DAS INSCRIÇÕES DOS CANDIDATOS 
4.1. O período de inscrição dos candidatos será de 14 a 18 de abril de 2021. 
4.2. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente através do e-mail 
reicar@uol.com.br  
4.3. Documentos necessários para a inscrição: 
a) Carta de interesse em que o candidato descreva sua formação, as razões de seu 
interesse pela bolsa de extensão e, sobretudo, como ele atende aos pré-requisitos 
descritos no item 3.1b deste edital. A carta deve conter ainda informações pessoais do 
candidato (nome completo, endereço, telefone e correio eletrônico). A carta deve ter o 
limite máximo de 1000 palavras.  
b) Declaração de Regularidade de Matrícula – obtida por meio de acesso ao Sistema idUFF 
- https://app.uff.br/iduff/ - para todos os candidatos.  
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5. DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS 

5.1. O processo de Seleção constará de duas etapas: análise da carta de intenção e 
entrevista. Os candidatos que tiverem as cartas selecionadas serão avisados por e-mail 
sobre a entrevista que será realizada no dia 22 de abril, entre 09h e 13h, online. Os 
candidatos que não estiverem presentes no horário determinado para o início da seleção 
serão automaticamente desclassificados:  
5.2. Local de realização: online. 
5.3. Instrumentos de Avaliação 
a) Carta de intenção (enviada no momento da inscrição)  
b) Entrevista on line. 
5.4. A primeira etapa será eliminatória e os candidatos não receberão notas, apenas 
“selecionado” ou “não-selecionado”. Será classificado aquele estudante que conquistar a 
maior nota na entrevista. No caso do primeiro colocado desistir da bolsa, será convocado o 
segundo com maior nota, assim sucessivamente.  
 

6. DO RESULTADO  
6.1. O resultado do Processo de Seleção será divulgado através de mensagem eletrônica 
para o correio eletrônico de cada candidato conforme informado na inscrição, no dia 22 de 
abril de 2021, até as 22h.  
 

7. DA REMUNERAÇÃO  
O estudante bolsista de extensão fará jus a bolsa no valor mensal de R$ 400,00. 
 

8. DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO  
8.1. O candidato será convocado pelo setor concedente, de acordo com a ordem de 
classificação, para assinatura do Termo de Compromisso para bolsista de extensão.  
8.2. Para correto preenchimento dos Termos de implantação da bolsa o candidato 
aprovado deverá apresentar:  
a) Documento de Identidade; 
b) CPF; 
c) Comprovante de Quitação Militar (para candidatos do sexo masculino maior de 18 
anos); 
d) Informação sobre o grupo sanguíneo; 
e) Dados Bancários (no da Conta Corrente, no da Agência, nome da Agência, Banco, código 
do Banco) Tipo de Conta: Conta Salário; não podendo ser conta poupança, conta bancária 
de terceiros ou conta conjunta. 
f) Endereço Residencial 
g) Número de matrícula da UFF 
h) Número de telefone de contato e endereço de e-mail 
 

9. CASOS OMISSOS 
Quaisquer outras questões não previstas neste edital serão decididas pelo comitê de 
coordenação do projeto Cineclube Sala Escura, composto pelos professores Fabián Nuñez, 
Lúcia Ramos Monteiro e Reinaldo Cardenuto. 

 

 

 

 

 



 

Anexo 

- Descrição geral do Cineclube Sala Escura - 

 
O Cineclube Sala Escura é um projeto de mobilização da comunidade interessada em cinema para 

a reflexão sobre cinematografias não hegemônicas, que tragam questões relevantes para se pensar o 
mundo contemporâneo. O campo particular de atuação é o cinema latino-americano. Essa sistematização 
sobre o 'pensar o cinema' envolve alunos do Curso de Cinema e Audiovisual da UFF numa ação de 
engajamento junto a diferentes plateias e, por outro lado, provoca e estimula nesse público o desejo de 
conhecer outras formas de expressão artística, ausentes, em geral, de nossa indústria cultural tão 
dinamicamente ligada aos interesses das grandes corporações midíaticas estadunidenses. Frente às 
sombrias perspectivas atuais no campo cultural e artístico, esse dinamismo se agrava. Cineclubes são 
associações sem fins lucrativos, que têm um compromisso cultural e ético, como parte de uma herança 
histórica que os associa à militância política e cultural, tornando-se, às vezes, verdadeiros espaços de 
resistência. O Sala Escura busca explorar espaços alternativos para a reflexão sobre o audiovisual e a 
cultura. Em 2015, voltamos com sessões no Cine Arte UFF, para a comunidade local em Niterói, após as 
reformas ocorridas na sala de cinema. Mantemos a nossa tradicional sessão mensal na Cinemateca do 
MAM, na qual produzimos um folder, com informações sobre o filme e um texto de análise. Em 2016, 
iniciamos exibições na Unidade onde se localiza o Curso de Cinema e Audiovisual da UFF. Diante da 
pandemia, estamos transformando momentaneamente nossas sessões em remotas, mantendo o vínculo 
com os antigos parceiros e conseguindo novos apoios. 

 
Para outras informações: https://www.facebook.com/cineclube.sala.escura 
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