
 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE ESTUDANTES BOLSISTAS 

PROJETO “Meninas Velozes no âmbito do Novo Ensino Médio” 

 

Este edital visa a candidatura de estudantes de graduação da UnB para bolsas ou auxílios 
relacionados ao projeto: Meninas Velozes no âmbito do Novo Ensino Médio 

 

1. Apresentação do Projeto 

 

1.1 Os projetos do Edital “Licenciaturas em Ação 2022” buscam: 

- Incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica, conduzindo o 
licenciando a exercitar de forma ativa a relação entre a teoria e a prática profissional docente. 

 - Fortalecer e ampliar a relação entre as Instituições de Ensino Superior (IES) e as escolas 
públicas de educação básica, visando potencializar a formação inicial de professores da 
educação básica. 

- Fortalecer o papel das redes de ensino na formação de futuros Professores. 

 

1.2 Objetivos da Ação de Extensão “Meninas Velozes no âmbito do Novo Ensino Médio”: 

- Promover o desenvolvimento de metodologias ativas no Ensino Médio; 

- Aprofundar a compreensão da perspectiva didático-pedagógica das oficinas e atividades do 
projeto; 

- Incentivar a equidade de gênero nas áreas de ciências exatas, em particular, nas Engenharias; 

- Incentivar o acesso das jovens socialmente desfavorecidas à universidade pública;  

- Apoiar as atividades a ele associadas na organização de eventos para popularização da ciência 
e tecnologia 

- Incentivar a formação das estudantes e professoras em metodologias pedagógicas que 
promovam a participação e o protagonismo. 

 

2. Bolsas e vagas no projeto 

 

2.1 Serão ofertadas 03 bolsas de extensão, financiadas pelo Decanato de Extensão e Decanato 
de Ensino de Graduação. 

2.2 A bolsa tem o valor de R $400,00 (quatrocentos reais) mensais, a ser paga no mês 
subsequente ao exercício das atividades, pelo período de março de 2022 a novembro de 2022. 

2.3 O projeto foi contemplado com três bolsas no EDITAL CONJUNTO DEX/DEG Nº 01/2022 

 

3. Requisitos para concorrer à bolsa 

 

• Estar matriculado/a em cursos da Universidade de Brasília, em especial das áreas de 
licenciatura e afins. 

• 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 as sextas a tarde livre de 14h às 17h para participar das reuniões e oficinas do projeto. 

 

4. Atividades no Projeto “Meninas Velozes” 

• 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. 

 

5. Carga horária e vigência da bolsa 

• Disponibilidade de 15 horas semanais, incluindo o horário de encontros da oficina na sexta 

• A vigência do projeto é de 01/03/2022 a 31/11/2022 

• A vigência da bolsa é de 01/03/2022 a 31/11/2022 

 

6. Local das atividades 

• As atividades do Projeto, enquanto não houver o retorno às atividades presenciais na UnB, 
serão realizadas em plataforma digital. Eventualmente, caso sejam autorizadas atividades 
presenciais, serão realizadas nas escolas com os devidos cuidados. 

 

7. Inscrições no projeto 

• Os pedidos de inscrição poderão ser feitos pelo SIGAA até o dia 16/02/2022. 

• Preencher o formulário no endereço  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqSSx3kJyNUraDrnkdjGnz4UEuJZQqUXB4Q5gj
QFLrm2I1mg/viewform?usp=pp_url 

 

8. Critérios e classificação 

• Carga horária disponível, dia e horário disponível 

• Tempo, interesse e experiência em ações de extensão 

 

9. Cronograma 

 

Lançamento do Edital 9 de fevereiro de 2022 

Inscrições submetidas no formulário 11 a 16 de fevereiro de 2022 

Resultado provisório da seleção  17 de fevereiro de 2022 

Recurso do Resultado Provisório da Seleção 17 a 18 de fevereiro de 2022 

Resultado final da Seleção 19 de fevereiro de 2022 

Preenchimento do Termo de Compromisso de Estudante 
Extensionista 

21 de fevereiro de 2022 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqSSx3kJyNUraDrnkdjGnz4UEuJZQqUXB4Q5gjQFLrm2I1mg/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqSSx3kJyNUraDrnkdjGnz4UEuJZQqUXB4Q5gjQFLrm2I1mg/viewform?usp=pp_url


10. Resultados e recursos  

O resultado provisório será divulgado na data provável de 17 de fevereiro de 2022, no site da 
Faculdade de Educação – www.fe.unb.br. O resultado será por ordem de classificação e a 
identificação do(a) candidato(a) será feita pelo número de matrícula. 

 

O prazo para recorrer do resultado provisório será nos dias 18 de fevereiro de 2022. O recurso 
deverá ser enviado para o e-mail psicosimone@gmail.com com o título “Recurso para o Edital 
de Licenciatura Bolsista de Extensão”. 

 

O resultado final será divulgado na data provável de 19 de fevereiro de 2022, pelo site da 
Faculdade de Educação - www.fe.unb.br. O resultado será por ordem de classificação e a 
identificação do(a) candidato(a) será feita pelo número de matrícula. 

 

11. Disposições Finais  

 

O(a) bolsista selecionado(a) deverá preencher o Termo de Compromisso de Estudante 
Extensionista disponível no SEI junto com o Coordenador/a do projeto. 

 

O(a) bolsista selecionado(a) que não preencher o Termo de Compromisso de Estudante 
Extensionista até a data e horário indicados poderá ser desclassificado(a). 

 

Dúvidas sobre esta chamada pública ou sobre o projeto a qual a mesma se refere podem ser 
dirimidas pelo e- mail cildeg@unb.br ou psicosimone@gmail.com. 

 

 

 

Coordenadora Simone Aparecida Lisniowski 

Assinatura do(a) coordenador(a) 

mailto:psicosimone@gmail.com

