
PATROCÍNIO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
REDE DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE COMUNICAÇÃO 

 

REALIZAÇÃO 

 

I) O CURSO: 
Este edital visa selecionar 20 alunos para o curso Agentes Comunitários de 

Comunicação, realizado pela
FACHA - Faculdade de Comunicação Hélio Alonso e patrocínio do Ministério da Cultura 
  com duração de 3 meses. 
através do edital Prêmio de Mídia Livre.
Favelas irá selecionar moradores de favelas e que já articulam pautas dentro de seus 
territórios. O objetivo, ao final dos encontros, é formar a primeira turma da Rede de 
Agentes Comunitários de Comunicação 
cenário midialivrista.  

 
Na ocasião da realização do curso será apresentado aos participantes o recém

lançado Manual de Redação e Estilo da Agência de Notícias das Favelas, que os alunos 
utilizarão como base para construção de matérias, notas
abordadas temáticas referentes à confluência do atual momento histórico que conjuga 
a ampliação das ferramentas de informação com as demandas dos segmentos mais 
afetados socioeconomicamente, na perspectiva da democratização
conhecimentos visando a criação de redes de fortalecimento da cidadania. 

 
A intenção desse curso é ajudar a promover o desenvolvimento comunitário e 

fortalecer as redes culturais dentro de 
crime e violação dos direitos humanos
visão que contemple a riqueza da diversidade cultural, tendo o morador do território 
como protagonista.   

 
II) O CONTEÚDO 

A matriz curricular na modalidade presencial está organizada por 
em regime modular, com uma carga horária total de 60 horas e um encontro final para 
apresentação de trabalhos. 
pequeno intervalo. 

As aulas presenciais serão ministradas na FACHA 
Alonso, campus Botafogo, localizado na Rua Muniz Barreto número 51 aos sábados.

 
  

Ord. 

1 Palestra de apresentação do curso e conteúdos de mídia 
livre 

2 Cidadania e direitos humanos
3 Fotografia em diversos suportes
4 Videoativismo 
5 Plataforma wordpress
6 Redação e estilo ANF
7 Mídias sociais 
8 Orientação e Trabalho Final

TOTAL --- 
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Este edital visa selecionar 20 alunos para o curso Agentes Comunitários de 
pela  ANF - Agência de Notícias das Favelas em parceri

Comunicação Hélio Alonso e patrocínio do Ministério da Cultura 
com duração de 3 meses.  A iniciativa é patrocinada pelo Ministério da Cultura, 

através do edital Prêmio de Mídia Livre.  Sendo assim, a Agência de Notícias da
moradores de favelas e que já articulam pautas dentro de seus 

territórios. O objetivo, ao final dos encontros, é formar a primeira turma da Rede de 
Agentes Comunitários de Comunicação - RACC, a fim de integrar um colet

Na ocasião da realização do curso será apresentado aos participantes o recém
lançado Manual de Redação e Estilo da Agência de Notícias das Favelas, que os alunos 
utilizarão como base para construção de matérias, notas, artigos etc. Além disso, serão 
abordadas temáticas referentes à confluência do atual momento histórico que conjuga 
a ampliação das ferramentas de informação com as demandas dos segmentos mais 
afetados socioeconomicamente, na perspectiva da democratização 
conhecimentos visando a criação de redes de fortalecimento da cidadania. 

A intenção desse curso é ajudar a promover o desenvolvimento comunitário e 
fortalecer as redes culturais dentro de regiões mais conhecidas pelas situações de 

violação dos direitos humanos, além de contribuir para construção de uma 
visão que contemple a riqueza da diversidade cultural, tendo o morador do território 

A matriz curricular na modalidade presencial está organizada por 
em regime modular, com uma carga horária total de 60 horas e um encontro final para 
apresentação de trabalhos.  Cada aula terá cerca de 2 horas de duração, com um 

As aulas presenciais serão ministradas na FACHA – Faculdades I
Alonso, campus Botafogo, localizado na Rua Muniz Barreto número 51 aos sábados.

Componentes curriculares 

Palestra de apresentação do curso e conteúdos de mídia 

Cidadania e direitos humanos 
Fotografia em diversos suportes 

Plataforma wordpress 
Redação e estilo ANF 

Orientação e Trabalho Final 

  

Este edital visa selecionar 20 alunos para o curso Agentes Comunitários de 
ícias das Favelas em parceria com a 

Comunicação Hélio Alonso e patrocínio do Ministério da Cultura 
A iniciativa é patrocinada pelo Ministério da Cultura, 

Sendo assim, a Agência de Notícias das 
moradores de favelas e que já articulam pautas dentro de seus 

territórios. O objetivo, ao final dos encontros, é formar a primeira turma da Rede de 
RACC, a fim de integrar um coletivo dentro do 

Na ocasião da realização do curso será apresentado aos participantes o recém-
lançado Manual de Redação e Estilo da Agência de Notícias das Favelas, que os alunos 

, artigos etc. Além disso, serão 
abordadas temáticas referentes à confluência do atual momento histórico que conjuga 
a ampliação das ferramentas de informação com as demandas dos segmentos mais 

 do acesso aos 
conhecimentos visando a criação de redes de fortalecimento da cidadania.  

A intenção desse curso é ajudar a promover o desenvolvimento comunitário e 
regiões mais conhecidas pelas situações de 

, além de contribuir para construção de uma 
visão que contemple a riqueza da diversidade cultural, tendo o morador do território 

A matriz curricular na modalidade presencial está organizada por componentes 
em regime modular, com uma carga horária total de 60 horas e um encontro final para 

Cada aula terá cerca de 2 horas de duração, com um 

Faculdades Integradas Helio 
Alonso, campus Botafogo, localizado na Rua Muniz Barreto número 51 aos sábados. 

Carga horária 
total 

4h 

24h 
6h 
6h 
2h 
6h 
4h 
8h 

60h 
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III) PRÉ REQUISITOS
O curso de Agentes Comunitários de Comunicação é destinado 

prioritariamente a colaboradores mais atuantes da ANF. 
serão abertas ao público mediante inscrição prévia em datas a serem definidas. 

Serão disponibilizadas 20 vagas no total, respeitando os seguintes critérios:
a) Ser morador de favelas da cidade do Rio de Janeiro;
b) Escolaridade mínima: 
c) Ter 18 anos no mínimo;
d) É fundamental ter uma boa escrita, pois será ap

para os candidatos;
e) Ter interesse por temas que englobem cidadania e direitos humanos;
f) Estar comprometido com a democratização dos meio
g) Ter disponibilidade para estudar aos sábados, de 13h 
h) Frequência de colaboração no portal
 
Os selecionados participarão da reunião de fatos, eventos, notícias, saberes e 

práticas que serão disseminados 
jornal impresso da Agência de Notícias das Favelas 
serviços de interesse público para expressivos segmentos da população, ao mesmo 
tempo em que participarão de uma iniciativa que aglutinará interesses propositiv
na formação de redes comunitárias.

OBS1:  os alunos receberão um auxílio transporte, material didático
garantir sua participação no curso.

 
OBS2: Como as aulas serão filmadas, os alunos terão que assinar um Termo de 

Autorização de Imagem. 
 
IV) OBRIGAÇÕES DOS ALUNOS CONTEMPLADOS

 
a) Ter mínimo de 70% de aproveitamento para qualificação;
b) Comprometer-se a participar das atividades propostas;
c) Ter frequência maior ou igual a 75% (setenta e cinco por cento) nas aulas para 

garantir a certificação.
 

V) INSCRIÇÕES E ETAPAS
 
As inscrições estarão abertas no período de 25
acessível no link abaixo: http://goo.gl/forms/O4p6H5mYZLlZqOb93
 
O candidato deverá preencher o formulário de maneira completa. É possível salvar o 
formulário e continuar a sua edição posteriormente.
 
As inscrições finalizam as 23:59h 
enviadas após esse período não serão analisadas e caso o formulário não esteja 
completamente preenchido, resultará a não participação
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PRÉ REQUISITOS 
O curso de Agentes Comunitários de Comunicação é destinado 

prioritariamente a colaboradores mais atuantes da ANF.  Todavia, algumas palestras 
serão abertas ao público mediante inscrição prévia em datas a serem definidas. 

Serão disponibilizadas 20 vagas no total, respeitando os seguintes critérios:
favelas da cidade do Rio de Janeiro; 

Escolaridade mínima: segundo grau completo;  
Ter 18 anos no mínimo; 
É fundamental ter uma boa escrita, pois será aplicado um teste de redação 
para os candidatos; 
Ter interesse por temas que englobem cidadania e direitos humanos;
Estar comprometido com a democratização dos meios de comunicação;
Ter disponibilidade para estudar aos sábados, de 13h às 17h, salvo feriados.
Frequência de colaboração no portal ( www.anf.org.br ) 

Os selecionados participarão da reunião de fatos, eventos, notícias, saberes e 
práticas que serão disseminados – em especial através do portal, mídias
jornal impresso da Agência de Notícias das Favelas – contribuirão com a prestação de 
serviços de interesse público para expressivos segmentos da população, ao mesmo 
tempo em que participarão de uma iniciativa que aglutinará interesses propositiv
na formação de redes comunitárias. 

os alunos receberão um auxílio transporte, material didático
garantir sua participação no curso. 

Como as aulas serão filmadas, os alunos terão que assinar um Termo de 

OBRIGAÇÕES DOS ALUNOS CONTEMPLADOS 
 

Ter mínimo de 70% de aproveitamento para qualificação; 
se a participar das atividades propostas; 

Ter frequência maior ou igual a 75% (setenta e cinco por cento) nas aulas para 
garantir a certificação. 

E ETAPAS 

estarão abertas no período de 25/05 a 06/06 no formulário de inscrição 
http://goo.gl/forms/O4p6H5mYZLlZqOb93 

andidato deverá preencher o formulário de maneira completa. É possível salvar o 
continuar a sua edição posteriormente.

23:59h do dia 06/06 (segunda-feira). Quaisquer informações 
enviadas após esse período não serão analisadas e caso o formulário não esteja 
completamente preenchido, resultará a não participação do candidato ao processo 

  

O curso de Agentes Comunitários de Comunicação é destinado 
Todavia, algumas palestras 

serão abertas ao público mediante inscrição prévia em datas a serem definidas.   
Serão disponibilizadas 20 vagas no total, respeitando os seguintes critérios: 

licado um teste de redação 

Ter interesse por temas que englobem cidadania e direitos humanos; 
de comunicação; 
s 17h, salvo feriados. 

Os selecionados participarão da reunião de fatos, eventos, notícias, saberes e 
mídias sociais e 

contribuirão com a prestação de 
serviços de interesse público para expressivos segmentos da população, ao mesmo 
tempo em que participarão de uma iniciativa que aglutinará interesses propositivos 

os alunos receberão um auxílio transporte, material didático e lanche para 

Como as aulas serão filmadas, os alunos terão que assinar um Termo de 

Ter frequência maior ou igual a 75% (setenta e cinco por cento) nas aulas para 

formulário de inscrição 

andidato deverá preencher o formulário de maneira completa. É possível salvar o 
continuar a sua edição posteriormente. 

). Quaisquer informações 
enviadas após esse período não serão analisadas e caso o formulário não esteja 

do candidato ao processo 
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seletivo. 
 

VI) RESULTADOS 
 

O resultado será divulgado no por
 
O início das aulas será sábado, 16 de Junho de 2016 às 13h. 
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O resultado será divulgado no portal e nas mídias sociais no dia 10/06/2016.

O início das aulas será sábado, 16 de Junho de 2016 às 13h.  
 

  

tal e nas mídias sociais no dia 10/06/2016. 


