EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNOS DO PROJETO DE
EXTENSÃO “LUZ, CÂMERA, SOM E ADMINISTRAÇÃO” PARA
O ANO DE 2018.
O Projeto Luz, câmera, som e Administração (LCSA), faz saber aos
interessados que estarão abertas as inscrições para a seleção de alunos para participar
como membro integrante do projeto durante o ano de 2018 sob a Coordenação Acadêmica
do Prof. Gustavo de Lira Santos e da Prof. Virginia Spinassé.
As inscrições ocorrerão de 08 a 19 de fevereiro de 2018, através do link
aesgalcsa/euquero ou nas suas respectivas coordenações, mediante preenchimento de
dados em ficha de inscrição.
O presente processo seletivo destina-se ao provimento das seguintes vagas:
3 vagas para alunos(as) de Administração
1 vaga para aluno(a) de Direito
2 vagas para alunos(as) de Engenharia Civil
1 vaga para aluno(a) de Arquitetura

Os alunos serão selecionados, nos termos deste Edital, seguindo os pré-requisitos
e as etapas da seleção definidos pelos participantes do projeto:
1. Observadas as exigências contidas no Edital e Regulamento estão aptos a
participar do Projeto de extensão todos alunos regularmente matriculados
1.1 Entre o 2º e o 6º período de Administração;
1.2 Entre o 2º e o 8º período de Direito ou Engenharia;
1.3 Estar regularmente matriculado no curso de Arquitetura.
2. O aluno candidato deverá ter, obrigatoriamente, disponibilidade de horário
para as reuniões TODAS AS QUARTAS-FEIRAS DAS 17h30 ÀS 18h50 e, pelo
menos 2 horas semanais para leitura e produção de artigos científicos;
3. O candidato que não se enquadrar nos requisitos acima será automaticamente
desclassificado do Projeto, passando a vaga para o candidato subsequente;
4. Após resultados das inscrições, o candidato deverá assinar Declaração atestando
ter pleno conhecimento das normas contidas neste Edital e no Regulamento do Projeto;
5. A primeira etapa do processo seletivo se dará por um encontro no dia
21/02, às 17h45 no auditório da AESGA, onde será apresentado o projeto;
6. Cada aluno deverá se apresentar e comentar sobre qual podcast do projeto mais
gostou de ouvir. Os podcasts estão disponíveis no link http://fagalcsa.com;
6. Depois serão detalhadas as outras tarefas.
7. A segunda etapa da seleção se dará no auditório da AESGA, no dia 26/02,
das 17h30 às 18h50;

8. Nos encontros dos dias 21/02 e 26/02 o aluno deve produzir seu crachá e estar
com ele no auditório, com nome, curso e período.
9. A divulgação dos alunos selecionados será no dia 27/02/2018.

Os alunos selecionados devem começar a participar das reuniões na quinta-feira,
dia 28/02/2018, às 17h30 em sala a ser divulgada.
A seleção será válida por dois semestres letivos, renovados ou não, após resultado
de avaliação de desempenho do aluno ao final do semestre letivo.
O aluno que fizer todas as ações propostas no projeto, podem receber até 75
horas/aula de atividade complementar, por semestre.

Garanhuns, 06 de fevereiro de 2018

Prof. Me. Gustavo de Lira Santos e Prof.. Esp. Virginia Spinasse
Professores responsáveis pelo projeto LCSA

ANEXO
Sobre o projeto Luz, Câmera, Som e Administração (LCSA):
1 OBJETIVO GERAL
Desenvolver um conjunto de ações que gerem a descoberta de novos
conhecimentos e comportamentos de aprendizagem.

2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
I. Realizar atividades de Extensão Universitária com os alunos;
II. Promover atividades gratuitas que certificam com horas aulas, válidas, como
atividades complementares;
III. Gerar o desenvolvimento da Pesquisa Científica dentro da Instituição;
IV. Despertar o pensamento crítico entre os alunos;
V. Incentivar as pessoas para transformarem as diversas formas de participação em
potenciais caminhos de dinamização da sociedade.

3 METODOLOGIA
O projeto tem uma reunião presencial semanal com todos os participantes, além
de Hangout. O projeto consta de quatro ações diferentes, conforme segue.

3.1 Debate em Cena

3.2 PodCast

3.3 Produção de artigos científicos
Fazendo parte do Laboratório de Pesquisa: Administração em FLOW.

