
EDITAL DE SELEÇÃO PARA PARTICIPAR DO COMITÊ EDITORIAL DO JORNAL O VISTO
1. Apresentação do jornal
O Visto é uma publicação gerida por alunos do Curso de Relações Internacionais da Universidade 
Federal de Santa Catarina e tem como proposta a disseminação de opiniões e conhecimento 
acerca do mundo nos domínios político, econômico e cultural, visando à ampliação do debate 
destes temas dentro e fora da universidade. Em sua quinta edição, o jornal é dividido em 5 
seções: Bagagem de Mão, Controle de Passaporte, Extravio, Mapa Político e Ponte Aérea. O 
Visto conta com o apoio institucional da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, Secretaria de 
Cultura e Centro Socioeconômico da UFSC.
2.   Quem pode participar do jornal?
Alunos regularmente matriculados em cursos de graduação da Universidade Federal de Santa 
Catarina que tenham interesse e disponibilidade para participar do projeto.
3.   Período e forma de inscrições
As inscrições serão realizadas entre 19 de maio de 2015 e 23 de maio de 2015, através de 
formulário disponível no link http://goo.gl/forms/kfC2afLqNH.
4.   Processo seletivo e número de vaga
Para o semestre 2015.1, serão abertas 10 (dez) vagas, 2 (duas) destinadas a cada seção do 
jornal, a serem preenchidas por meio de processo seletivo. Para se inscrever, os interessados 
deverão acessar o formulário e preenchê-lo, conforme explicitado no item 3 deste edital.
5.   Seções do jornal e atividades dos novos membros
5.1 Das seções

5.1.1 Análise Internacional – Mapa político: Produção acerca de algum tema não 
necessariamente contemporâneo, que ultrapasse as fronteiras nacionais, de maneira a 
elucidar uma reflexão alternativa. Um mapa político é a forma gráfica de identificar divisões 
políticas e administrativas de uma determinada região, aqui, ele serve para acabar com as 
divisões e juntar visões e pensamentos sobre tudo o que você pensa e acha que deve ser 
dito e debatido acerca do cenário internacional.
5.1.2 Cultura – Bagagem de mão: Resenhas críticas, crônicas, ou qualquer gênero de 
publicação textual acerca de alguma obra literária, cinematográfica ou televisiva. A 
bagagem que não é despachada e pode ser mexida a qualquer momento. Tem vezes que 
só percebemos o tanto de coisas que levamos na bagagem de mão quando já voltamos 
pra casa.
5.1.3 Entrevista – Controle de Passaporte: Entrevistas com personalidades relevantes à 
área de estudo de Relações Internacionais. Para entrar ou sair de um país ele é 
imprescindível, a entrevista é uma forma de saber o que gente de fora pode falar de útil 
pra gente daqui, e que nós quiçá nem sequer imaginávamos antes.
5.1.4 Notícias UFSC – Ponte Aérea:  Notícias de interesse da comunidade acadêmica. A 
ponte aérea uma rota conhecida, mas a rotina pode nos fazer esquecer de olhar ao redor 
para conhecer e saber como interferir no que acontece tão próximo de nós.
5.1.5 5.     Variedades – Extravio: Recados, desabafos, pedidos.  Extravio é tudo aquilo 
que se perdeu no caminho, não foi dito, desencaminhou-se, não coube, deu vontade de 
falar ou reclamar em relação a absolutamente tudo mas que não parece ter credibilidade 
suficiente para ser aceito em outra seção.

5.2 Das atividades

http://goo.gl/forms/kfC2afLqNH


5.2.1. O aluno deverá comparecer às reuniões semanais (com no mínimo de 75% de 
presença para receber o certificado de participação), durante as quais haverá discussões  
sobre os textos que, porventura, serão selecionados para publicação e demais assuntos 
pertinentes à execução dos propósitos do jornal.
5.2.2. O aluno precisará de dedicação do seu tempo, além da reunião, para a arrecadação 
dos textos de sua respectiva seção, revisão e edição dos mesmos. 

5.2.2.1. A arrecadação consiste em selecionar os textos recebidos que melhor se 
encaixem no propósito da seção e do tema da respectiva edição. Caso nenhum 
dos recebidos se encaixe nos critérios pré-determinados, o aluno deverá entrar em 
contato com pessoas que tenham interesse em escrever algo pertinente ao tema 
dentro do prazo estipulado.
5.2.2.2. A revisão e edição dos textos consiste em conferir se a gramática e a 
ortografia dos textos selecionados estão corretas e aptas à publicação e, caso não 
estejam, fazer as correções necessárias para que se encaixem nos critérios.

5.2.3. O aluno deverá colaborar com a organização dos eventos realizados pelo Jornal. Os 
eventos são divididos em dois núcleos: o primeiro é referente a palestras em escolas 
públicas sobre os temas explorados nas edições e, o segundo, refere-se ao debate de 
lançamento das próximas edições. 

6.   Considerações Finais
6.1 Terão direito a certificado de 30 horas de atividades de extensão aqueles que cumprirem as 
exigências de participação mínima explicitadas no item 5.2.1. 
6.2 A participação é voluntária, portanto, não há bolsas de estudo e extensão disponíveis para 
este edital.
6.3 Dúvidas e demais questões pertinentes não contempladas neste edital serão resolvidas pela 
coordenação do jornal O Visto.

Florianópolis, 18 de maio de 2015.
Comissão Organizadora


