
 
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE ESTUDANTES BOLSISTAS 

 

 

Este edital visa a candidatura de estudantes de graduação da UnB para bolsas ou auxílios relacionados aos 

seguintes projetos: 

 

• Projeto Meninas Velozes  -  Coordenado pela profa. Dianne Magalhães Viana (foco em atividades 

para o Ensino médio); 

 

• Meninas Acelerando no Fundamental  - Coordenado pela profa. Maura Shzu (foco em atividades para 

o 9o. ano); 

 

• Meninas Velozes: Ensino médio CEMEB - Coordenado pela profa. Simone Lisniowski. 

 

Cada projeto foi contemplado com duas bolsas no EDITAL N. 01/ 2021- PIBEX 

 

REQUISITOS  

• Estar matriculado/a em cursos da Universidade de Brasília, em especial das áreas de Engenharia e Ciências 

Exatas, Design, Pedagogia, Comunicação, Serviço Social, Ciências Sociais, Psicologia e outros. 

• Não receber remuneração em quaisquer outros programas institucionais durante a vigência da bolsa PIBEX, 

com exceção da bolsa de assistência estudantil concedida pelo DAC/DDS.  

• Não possuir pendências acadêmicas ou administrativas, relacionadas aos compromissos assumidos 

anteriormente em Projetos ou programas vinculados ao DEX. 

• Ter a sexta-feira livre de 14h às 18h para participar das reuniões e oficinas do projeto. 

 

ATIVIDADES  

• Acompanhamento das reuniões dos projetos 

• Elaboração de oficinas relacionadas à sua área de formação 

• Tutoria 

• Documentação das atividades 

• Participação no Encontro de Estudantes Extensionistas, no âmbito da Semana Universitária.  

 

CARGA HORÁRIA E VIGÊNCIAS 

 

•  Disponibilidade de 15 horas semanais, incluindo sexta-feira de 14h às 18h 

•  A vigência do projeto é de 06/4/2021 a 31/12/2021 

•  A vigência da bolsa    é de 01/5/2021 a 31/10/2021 

•  A carga horária a ser creditada será de 90 horas no período de vigência da bolsa. 

 

LOCAL DAS ATIVIDADES  

• As atividades do Projeto, enquanto não houver o retorno às atividades presenciais na UnB, serão realizadas 

em plataforma digital.  

 

INSCRIÇÕES  

• Os pedidos de inscrição poderão ser feitos pelo SIGAA até o dia 16/04/2021. 

• Preencher o formulário no endereço https://forms.gle/sKu13HUtn4gvokUQA 

 

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

• Tempo e experiência em ações de extensão 

• Tempo e experiência no Projeto Meninas Velozes 

• Carga horária disponível durante a semana 

https://forms.gle/sKu13HUtn4gvokUQA

