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SELEÇÃO PARA MEMBROS DE PROJETO DE EXTENSÃO
“Um olhar a mais em cinema e psicanálise”

Docente responsável: Profª Milena Maria Sarti / Docente colaborador: Éder Amaral (UESB)
Número de vagas: 8 (oito)
Tempo de dedicação: 5 horas semanais
Perfil das vagas: 1) Estudantes (principalmente graduandos em Psicologia ou Cinema e Audiovisual); 2) Comunidade acadêmica e não acadêmica de Vitória
da Conquista  com afinidade nas áreas de Cinema e Psicanálise.
Resumo do projeto: Serão realizados encontros mensais, não presenciais (devido ao atual contexto sanitário). A bibliografia básica e eixos temáticos
compostos por obras relacionadas à história do cinema (na primeira etapa do projeto) e os oito volumes da coleção Cinema e Psicanálise (Dunker e
Fagundes, 2015). A curadoria cinematográfica caracteriza-se pela exibição e discussão de indicações fílmicas que compõem a Coleção e por indicações
próprias do grupo, desde que mantenham a pertinência temática e o fio teórico-prático da proposta.
Objetivos do projeto: Explorar as nuances das relações entre cinema e psicanálise a partir de produções de conhecimento articuladas à realização de grupo
de estudos bibliográfico e curadoria cinematográfica para exibição fílmica e discussão teórico-prática.
PRORROGADO: Período de inscrição: de 24/08/2021 a 29/08/2021 de 20/08/2021 a 25/08/2021
Documentos necessários: Enviar para o e-mail projetoumolharamais@gmail.com até dia 29/08/2021 às 18h com ASSUNTO: INSCRIÇÃO - CINEMA E
PSICANÁLISE:

1) Ficha de inscrição com os seguintes dados: i. nome completo; ii. idade; iii. e-mail, iv. número do whatsapp, v. descrição breve sobre
experiência/contato com as duas áreas do projeto (limite máximo de cinco linhas); vi. se for estudante incluir o curso, semestre e instituição.

2) Produção de um vídeo que deverá abarcar: a) Conte como uma obra cinematográfica já marcou sua vida e b) A partir de sua experiência com o
cinema e/ou com a psicanálise, fale sobre como percebe a articulação entre essas duas áreas. O vídeo deverá ter duração mínima de um minuto e
máxima de três minutos e ser incluído no e-mail através de link para seu acesso no Google Drive.

Etapas da seleção: 1. Validação da documentação (etapa eliminatória); 2. Análise do vídeo (etapa classificatória: valor 0-10 pontos).
Critérios de avaliação e classificação: 1) Articulação do conteúdo do vídeo com as possíveis relações entre o cinema e a psicanálise; 2) Capacidade de
comunicação do significado pessoal da experiência com o cinema. Serão desclassificados candidatos com documentação incompleta (fase eliminatória) e
com média inferior a 7,0 na análise do vídeo. A etapa avaliativa será realizada do dia 30/08/2021 a 03/09/2021 (trabalho interno da equipe executora). A
divulgação dos resultados será realizada via e-mail para os candidatos no dia 05/09/2021.
Período de realização do projeto: 06/2021 a 06/2023 (previsão de execução em dois anos)

O não cumprimento do exigido neste edital acarretará necessariamente a desclassificação do candidato no processo seletivo.

1


