
 
 

 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

 
EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS PIBEX 2023 

– RETIFICADO 
 

PROJETO: Diálogos com experiências educacionais 
inovadoras – 12 anos de projeto Autonomia 

 
Seleção pública de alunos(as) interessados(as) em participar, como bolsista para 
atuação no projeto: Diálogos com experiências educacionais inovadoras – 12 anos 

de projeto Autonomia  

 
 

1. DA APRESENTAÇÃO 

 

O projeto é uma iniciativa interdisciplinar que reúne professores de duas unidades da UnB (Faculdade 

de Educação e Instituto de Psicologia), estudantes de graduação e pós graduação, psicóloga escolar da 

UnB, profissionais da Educação e da Psicologia, pais e educadores de escolas associativistas e da rede 

pública de Brasília, para refletir, práticas educativas na Educação Básica e no Ensino Superior, que visem 

desenvolver e sistematizar uma práxis educacional que reconheça o protagonismo dos estudantes, 

oferecendo um ambiente de desenvolvimento de autonomia, colaboração, solidariedade e criatividade.  

Realizamos fóruns, conferências e acompanhamos a construção de novos projetos. Ao completar 12 anos 

de 2023, o Projeto Autonomia também contemplará ações voltadas para a memória de experiências 

educacionais inovadoras no DF e no Brasil e a formação de educadores na articulação entre a UnB e a 

Educação Básica. O projeto se propõe realizar um conttao permanente com uma escola inovadora que 

atua na formação de crianças, bem como estabelecer pontes de como a referência teórica do projeto 

ajuda-nos a refletir e concretizar práticas inovadoras e dialógicas no Ensino Superior.  

 

 

2. DOS REQUISITOS 

 
2.1. Ser estudante devidamente matriculado(a) na Universidade de Brasília. 

 

2.2. Ter disponibilidade de 15 (quinze) horas semanais para realizar as atividades do projeto, 

incluídas planejamento, estudo, avaliação e inserção in loco na escola.  

 

2.3. Caso seja selecionado(a) para bolsista: 

 
2.3.1 Não receber bolsa Licenciaturas em Ação ou quaisquer outras remunerações em 

programas institucionais,  exceto assistência estudantil. 

 

2.3.2 Participar de pelo menos, uma atividade de extensão (evento, projeto, programa ou 

semana universitária).  
 

3. DAS BOLSAS E VAGAS 
 



3.1. Será ofertada 02 bolsas de extensão, financiada pelo Decanato de Extensão. 

 
3.2. A bolsa tem o valor de R$400,00 (quatrocentos reais) mensais, a ser paga no mês 

subsequente ao exercíciodas atividades, até dezembro de 2023.  

 
 

4. DAS INSCRIÇÕES, SELEÇÃO E RECURSO 

 
4.1. As inscrições deverão ser feitas de acordo com a especificação do projeto, conforme itens 5 

e 6. (No SIGAA, conforme orientações do DEX e envio da documentação – Carta de interesse 

para o email:carolbani@gmail.com) até o dia 21 de março de 2023.  

 
4.2. A responsabilidade por inscrição encaminhada para endereço diferente do e-mails 

indicados nos projetos é somente do(a) discente interessado(a); 

 

4.3. A documentação apresentada e demais informações são de inteira responsabilidade do(a) 

discente, que responderá por quaisquer aspectos relativos à falsidade de informações; 

 
4.4. O resultado final será informado via email.  

 

 
 

5. INSCRIÇÕES E PROCESSO DE SELEÇÃO 



 
Nome do Projeto 

 

Critérios de seleção 

 

Pontuação de 

cada item (total 

10 pontos) 

 1. Currículo Lattes 

 

Participação no projeto de extensão  

Autonomia,  

 

 

Participação em projeto de extensão; 

 
 

(0,5 ponto por 

semestre, em um total 

de até 1,5 pontos) 

 

 (0,5 ponto por 

semestre, em um total 

de até 1,5 pontos) 

  

Participação em iniciação científica, 
PET, Monitoria, Pibid ou residência 

pedagógica; 

 

(01 ponto) 

 
Participação em atividade de extensão (0,2 por atividade, em 

 (evento, programa ou semana 

universitária); 

um total de até 01 

ponto) 

 
2.Texto de apresentação 

 

 
Texto de até 1 lauda com 

 

 apresentação pessoal e seu interesse 
em participar do projeto autonomia 
O texto 

(03 pontos) 

 deve ser encaminhado para o email:  
carolbani@gmail.com 
 

 

   

 
3. Pré-requisito eliminatório: ter 
disponibilidade às quartas-feiras ( 

tarde) e mais um turno na 

 
(02 pontos) 

 semana (tarde). INFORMAR sua 
disponibilidade no texto encaminhado 

 

 por email.  

 
4. Inscrever-se no Sigaa, conforme 

orientação no item 6. 

 

- 

 

6. CRONOGRAMA 

 
Inscrições submetidas ao SIGAA 10 a 21 de março de 2023 

Resultado provisório da Seleção 22 de março de 2023 

Recurso ao resultado provisório  23 de março de 2023 

Resultado final da seleção  24 de março de 2023 

Preenchimento e entrega do Termo de 
Compromisso de Estudante Extensionista 

  27 de março de 2023 
 

 
 



7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
7.1. O(a) bolsista selecionado(a) deverá preencher o Termo de Compromisso de 

Estudante Extensionista disponível no SEI junto com o Coordenador/a do projeto. 

 
7.2. O(a) bolsista selecionado(a) que não preencher o Termo de Compromisso de Estudante 

Extensionista até a data e horário indicados será desclassificado(a). 

 
7.3. Dúvidas sobre esta chamada pública ou sobre o projeto a qual a mesma se refere   podem 

ser enviadas por email: carolbani@gmail.com 

 

 
Caroline Bahniuk 

Coordenadora do Projeto Autonomia  

Professora da Faculdade de Educação da UNB 

 

 

 


