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Chamada pública para seleção de bolsista(s) tendo em vista o 

Programa Especial de Extensão "UnB nos 60 anos de Brasília" 

 na Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. 

 

 

A Coordenação de Extensão da Faculdade de Educação torna pública a seleção de 

alunos(as) interessados(as) em participar como BOLSISTA  do Programa Especial 

de Extensão "UnB nos 60 anos de Brasília". 

 

1. DA APRESENTAÇÃO 

 

O Programa "UnB nos 60 anos de Brasília" é proposto por meio de Edital pelo 

Decanato de Extensão e tem por objeto a ampla participação de Unidades 

Acadêmicas e/ou Administrativas, Centros e Órgãos complementares da 

Universidade de Brasília, para a realização de atividades que constituirão o Projeto 

"UnB nos 60 anos de Brasília" em cada Unidade da UnB  e será realizado no 

decurso do ano 2020. 

  

2. DOS REQUISITOS DO(A) BOLSISTA 

 

2.1 Ser estudante devidamente matriculado(a) em curso de graduação na 

Universidade de Brasília; 

2.2 Ter disponibilidade de 15 (quinze) horas semanais para as atividades de 

extensão, incluídos planejamento, estudo, avaliação e atividades em geral, bem 

como encontros prévios de orientação, de forma presencial em um turno específico 

(matutino ou vespertino);  

2.3 Não receber bolsa PIBEX ou quaisquer outras remunerações em programas 

institucionais; 

2.4 Não possuir pendências acadêmicas ou administrativas relacionadas aos 

compromissos assumidos anteriormente em eventos, projetos ou programas; 

2.5 Participar ou ter participado anteriormente de, pelo menos, uma atividade de 

extensão (evento, projeto, programa ou semana universitária) ou ter realizado 

estágio na Universidade de Brasília; 

2.6   Apresentar o Termo de Compromisso de Estudantes Extensionista; 
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3. DAS INSCRIÇÕES E SELEÇÃO 

 

3.1 As inscrições serão online, via email, durante o período de 23/01/2020 a 

05/02/2020. 

3.2 No corpo do email deverá conter: 

 3.2.1 Nome completo; 

 3.2.2 Curso e unidade; 

 3.2.3 CPF; 

 3.2.4 Telefone; 

 3.2.5 Breve apresentação sobre trajetória acadêmica; 

 

3.3 O estudante deve enviar seus dados para a seleção ao email: cexfe@unb.br, 

com o assunto: BOLSISTA - Programa "UnB nos 60 anos de Brasília"; 

3.4 Esta chamada pública visa a seleção de 01 bolsistas, com previsão de cadastro 

reserva; 

3.5 O estudante selecionado atuará na função de bolsista do Projeto da Faculdade 

de Educação, com a previsão do período de 10 meses  (02/03/2020 31/12/2020) e 

receberá declaração de participação no Programa. 

mailto:semanauniversitariafe@gmail.com

