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CHAMADA PÚBLICA DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS 

Para o Projeto de Extensão  

PIJARDIM - O jardim como espaço de ações educativas  

no Programa Infanto-Juvenil UnB 

1. DA APRESENTAÇÃO  

O objetivo do projeto PIJARDIM é a idealização e realização de oficinas didáticas com 

crianças, sobre ambiente e território, especialmente sobre o Cerrado.  

O projeto é desenvolvido no Programa Infanto-Juvenil UnB, em parceria com sua equipe.  

Através das ações realizadas, ponderadas em consonância com o plano pedagógico do PIJ, 

pretendemos contribuir com a formação dos profissionais atuantes no PIJ, a educação das 

crianças que o frequentam e a revitalização dos seus ambientes, especialmente dos espaços 

verdes, através da criação de um jardim naturalista, inspirado no Jardim de Sequeiro do ICC. 

A metodologia implementada segue uma abordagem multidisciplinar e participativa e prevê 

também atividades relacionadas ao assunto do projeto, envolvendo os cuidadores das crianças 

assim como a comunidade.  

2. DOS REQUISITOS  

2.1. Ser discente devidamente matriculado(a) em curso de graduação da Universidade de 

Brasília.  

2.2. Não possuir pendências acadêmicas ou administrativas relacionadas aos compromissos 

assumidos anteriormente em eventos, projetos ou programas de pesquisa ou extensão. 



2.3. Ter disponibilidade de 60 (sessenta) horas semestrais para realizar as atividades do 

projeto.  

2.4. Interesse em realizar atividades de manuseio do jardim;  

2.5. Interesse em desenvolver atividades com crianças. 

3. DAS BOLSAS E VAGAS  

3.1. Serão ofertadas 2 (duas) bolsas de graduação, por meio de apoio financeiro viabilizado 

pelo Edital PIBEX 2023; 

3.2. A bolsa tem o valor de R$ 400,00 (quatrocento reais) mensais. 

4. DAS INSCRIÇÕES, SELEÇÃO E RECURSO  

4.1. Para a submissão da inscrição, o(a) discente deverá preencher o formulário 

disponibilizado no link seguinte, de forma correta e completa: https://forms.office.com/r/

JEGqfZuLzk. (Acesso ao link via email institucional da UnB) 

4.2 Serão aceitas inscrições realizadas até às 23h59min. do dia 20 de março de 2022. 

4.3 Os(As) discente inscritos(as) receberão o e-mail automático de confirmação da inscrição. 

O(A) discente deverá verificar sua caixa de Spam. 

4.4. A responsabilidade pela inscrição é somente do(a) discente interessado(a).  

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

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

4.6. Ao se inscrever para esta Chamada Pública, o(a) discente declara ter lido e concorda com 

todos os itens nela presentes. 

https://forms.office.com/r/JEGqfZuLzk
https://forms.office.com/r/JEGqfZuLzk


5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

5.1. A seleção dos candidatos será realizada de acordo com os seguintes critérios: 

● preenchimento correto e completo do formulário Forms disponibilizado no Item 4.1 

do presente edital; 

● disponibilidade horária de 60 horas semestrais, a ser confirmada na carta de 

apresentação; 

● Interesse em realizar atividades de manuseio do jardim; interesse em desenvolver 

atividades pedagógicas com crianças. Disponibilidade em colaborar nas atividades de 

planejamento, organização e pesquisa relacionadas ao projeto. 

5.2. Em caso de empate, será dada prioridade a candidaturas de discentes contemplados por 

ações de políticas afirmativas: indígenas e quilombolas, negros e pessoas com deficiências. 

6. CRONOGRAMA 

6.1. Inscrições: das 08:00 do dia 14/03/2023 às 23:59 do dia 20/03/2023; 

6.2. Análise das candidaturas e entrevistas com os(as) candidatos(as): dia 21/03/2023 a dia 

23/03/2023: 

6.3. Resultado final: 24/03/2032 

7. DOS RESULTADOS 

7.1. O resultado da etapa classificatória será divulgado na data provável de 17 de março de 

2023.  

7.2. O resultado será por ordem de classificação e a identificação do(a) candidato(a) será feita 

pelo número de matrícula.  

7.3. Não caberá recursos dos resultados. 

7.4. O resultado final será divulgado na data provável de 24 de março, pelo site 

www.fe.unb.br. O resultado será por ordem de classificação e a identificação do(a) 

candidato(a) será feita pelo número de matrícula.  



8. DAS ATRIBUIÇÕES DOS BOLSISTAS  

8.1. Cabe ao(à) bolsista selecionado(a) cumprir as 60 horas semestrais, em horário a ser 

definido no Plano de Trabalho individual.  

8.2. Ao/À bolsista cabe auxiliar o(a) coordenador(a) nos trabalhos de planejamento, 

organização e execução das atividades relativas ao referido projeto.  

8.3. O(A) bolsista que não cumprir com as atribuições estipuladas nesta Chamada Pública ou 

que apresentar desempenho insatisfatório, avaliado pelo(a) professor(a) orientador(a), 

devidamente justificado mediante relatório, será desligado(a) e substituído(a) imediatamente, 

respeitando a ordem de classificação final desta Chamada Pública.  

A Coordenadora,  

Profa. Dra. Benedetta Bisol (bisol@unb.br) - 

Departamento de Teoria e Fundamentos 

Faculdade de Educação 

mailto:bisol@unb.br

