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Seleção de Bolsistas para o Laboratório de Mídias Digitais  
  PPGCOM / FCS / UERJ 

 
O Laboratório de Mídias Digitais, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação 

(PPGCOM/Uerj), torna público o processo seletivo para preenchimento de duas bolsas para 
estudantes de graduação (uma de iniciação científica – Pibic/CNPq e uma bolsa de extensão/Uerj), 
com início das atividades em 1º de março de 2019. 

 A seleção ocorrerá durante dois dias, 20 e 21 de fevereiro de 2019, em duas etapas de 
provas: 1. Prova escrita com abordagem na capacidade de pesquisa e concatenação de autores (dia 
20/02, das 10h às 13h) e 2. Entrevista (dia 21/02, entre 10h e 14h). 

 São considerados pré-requisitos desejáveis ao bolsista: a) pré-disposição e envolvimento 
nas atividades de pesquisa; b) gosto pela leitura e escrita; c) curiosidade e pró-atividade; d) interesse 
no debate de ideias.   

Como atividades do Laboratório de Mídias Digitais, os bolsistas atuarão nas seguintes 
funções: desenvolvimento de atividades de pesquisa, redação de artigos e participação em 
congressos, estudo e debate de autores ligados à temática central do grupo; abastecimento de 
conteúdo de pesquisa do site http://cibercog.com e das mídias sociais do grupo; participação nas 
atividades do grupo de pesquisa CiberCog (Pesquisa em Comunicação, Lúdico e Cognição), 
desenvolvimento de produtos relacionados à pesquisa, atividades de extensão sobre mídias digitais 
em escolas de ensino fundamental, cursos e workshops realizados pelo Laboratório de mídias Digitais 
(LMD). 

Pede-se que o aluno, em caso de desistência da bolsa, avise com o mínimo de um mês de 
antecedência, para a alocação de outro bolsista. São atividades obrigatórias: a presença no 
Laboratório em três dias da semana, no período da tarde ou manhã, além da presença no encontro 
do grupo de pesquisas Cibercog (uma vez por mês). O bolsista se compromete a apresentar os 
relatórios com o cumprimento de atividades, exigidos para agência de fomento e, ao final da vigência 
da bolsa, a apresentar os trabalhos sobre as atividades de pesquisa e de extensão desenvolvidas 
durante o período de bolsa, na UERJ Sem Muros. 

As inscrições devem ser feitas pelo email do Laboratório Cibercog até o dia 19 de fevereiro de 2019: 
entretenimentoecognição@gmail.com. 

As provas serão realizadas no Laboratório de Mídias Digitais (endereço abaixo). 

 


