Processo seletivo para bolsista de extensão
Projeto: Cine clube da Faculdade Católica Salesiana do Espírito Santo – Cine
Salesiano
Atividades do Projeto de Extensão:
1. Serão escolhidos e exibidos fimes no auditório da Faculdade Salesiana
do Espírito Santo para a comunidade acadêmica duas vezes por mês.
2. Os filmes exibidos serão estudados e escolhidos pela equipe de alunos
envolvidos no projeto, com critérios estabelecidos pela professora
baseada na fundamentação teórica existente com o objetivo de ir contra
os preceitos da Indústria Cultural. Procurar selecionar os filmes e os
diretores de acordo com as grandes tendências artísticas estabelecidas
mundialmente, com peculiaridades estéticas e filosóficas estudadas pelo
grupo.
3. Será construído um blog/página no facebook para divulgar os filmes que
serão exibidos na faculdade e a programação cultural da cidade de
Vitória.
4. Serão promovidos alguns debates no decorrer do projeto com pessoas
convidadas para comentar um filme ou um diretor.
O Projeto tem como Objetivo Geral :
Incentivar o conhecimento e o usufruto da arte no ambiente acadêmico
E objetivos específicos:
Exibir fimes na Faculdade Católica Salesiana do Espírito Santo
Promover debates e comentários sobre produções cinematográficas
Divulgar o circuito cultural na cidade de Vitória afim de incentivar a experiência
estética da comunidade acadêmica

As inscrições serão feitas na Central de Estágio, no período de 08 à 23 de
outubro de 2013, no horário das 8 às 21 horas, no ato da inscrição o aluno
deverá preencher um formulário de inscrição;
A prova ocorrerá dia 24/10, quinta-feira às 15h
Poderão participar da seleção os(as) alunos(as) do curso de Educação Física
da Faculdade, regularmente matriculados(as) e frequentes e que não tenham
registro de infração disciplinar.
Somente alunos(as) matriculados(as) a partir do 2º período do curso de
Educação Física;
Ter disponibilidade para se dedicar ao projeto, pesquisar o assunto, ver filmes,
construir e publicar no blog;
No dia do processo seletivo (prova) o(a) candidato(a) deverá apresentar 1
(uma) cópia do currículo resumido e uma carta de apresentação na qual o
candidato deverá argumentar sobre a sua relação com tema do projeto de
extensão; quais suas expectativas acerca do projeto; como o projeto poderá
contribuir para sua formação pessoal/profissional; qual a importância do
“trabalho/estudo” individual/coletivo no processo de formação.
Dedicação de 10h semanais ao projeto sendo que 4 horas são presenciais, no
grupo de estudos e na elaboração e produção do projeto.
No processo seletivo:
1. Conversa coletiva sobre o projeto de extensão.
2. Entrega do currículo resumido e carta de apresentação´
3. Redação sobre conhecimentos básicos sobre cinema e produções
artístico culturais com base em um texto ou matéria que será
apresentada.
4. Prova com perguntas sobre conhecimentos gerais sobre cinema
- Conhecimento sobre as tendências do cinema mundial
- Conhecimentos sobre diretores e roteiristas renomados na produção
cinematográfica mundial
- Conhecimentos sobre os principais festivais de cinema mundial: Oscar,
Cannes
- Conhecimentos sobre a produção cinematográfica brasileira
- Peculiaridades estéticas sobre cinema, como fotografia, roteiro, trilha sonora.
Sugestões de pesquisa:

Blogs: Escrito em luz, Acervo nacional e outros. Sua curiosidade e
conhecimentos adquiridos na internet também contará no processo seletivo.

