
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS LICENCIATURAS EM AÇÃO 2022 

PROJETO: Aquário na Escola: Vários Laboratórios em uma Cuba de Vidro 

Seleção pública de alunos(as) interessados(as) em participar, como bolsista para atuação no 

Edital “Licenciaturas em Ação 2022”. 

 

1. DA APRESENTAÇÃO 

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

a) 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. 

b) 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. 

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

 

2. DOS REQUISITOS 

2.1. Ser estudante devidamente matriculado(a) em curso de graduação da Universidade de Brasília: 

Design, licenciatura em Letras,  licenciatura em Ciências Biológicas ou  licenciatura em 

Ciências Naturais. 

2.2. Não possuir pendências acadêmicas ou administrativas relacionadas aos 

compromissos assumidos anteriormente em eventos, projetos ou programas. 

2.3. Ter disponibilidade de 15 (quinze) horas semanais para realizar as atividades do 

projeto, incluídos planejamento, estudo, avaliação e atividades em geral. Devido à  pandemia, 

serão necessárias também atividades não presenciais, possivelmente via videoconferência, não 

excedendo 15 (quinze) horas semanais. 

2.4. Caso seja selecionado(a) para bolsista: 

2.4.1 Não receber bolsa PIBEX ou quaisquer outras remunerações em programas 

institucionais, exceto assistência estudantil. 

2.4.2. Participar de, pelo menos, uma atividade promovida pelo projeto Licenciaturas em Ação 

2022. 



2.4.3. Interagir, presencialmente e também virtualmente, com professores e estudantes de uma escola 

pública, localizada no Plano Piloto (a ser especificada pelo coordenador do projeto), onde será 

executado o projeto.  

 

3. DAS BOLSAS E VAGAS 

3.1. Serão ofertadas bolsas de extensão, financiadas pelo Decanato de Extensão e Decanato de 

Ensino de Graduação, sendo uma por curso, no total de três bolsas: Design, licenciatura em Letras, 

licenciatura em Ciências Biológicas/licenciatura em Ciências Naturais. 
 

3.2. 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. 

 

4. DAS INSCRIÇÕES, SELEÇÃO E RECURSO 

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

4.2. Os(As) candidatos(as) inscritos(as) até o dia e horário especificados no item 5 receberão 

resposta por e-mail do Sigaa confirmando a inscrição. O candidato deverá verificar a caixa de Spam. 

4.3. A responsabilidade por inscrição encaminhada para endereço diferente do e-mail indicado 

no projeto é somente do(a) discente interessado(a). 

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

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

4.5. Ao se inscrever para esta Chamada Pública, o(a) candidato(a) concorda ter lido todos 

os itens desta Chamada Pública e também do EDITAL CONJUNTO DEX/DEG n° 01 - 

LICENCIATURAS EM AÇÃO, disponível na página do DEG na web. 

4.6. O resultado final será informado conforme cronograma do item 6. 

4.7. Do resultado do julgamento caberá pedido de reconsideração, que deverá ser 

encaminhado para o e-mail do projeto nos prazos estabelecidos no cronograma do item 6 e no item 

7. 

 

5. INSCRIÇÕES E PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

5.1. Para a submissão da inscrição o(a) discente deverá realizar sua inscrição no SIGAA, da 

seguinte forma: SIGAA >> Módulos >> Portal Discente. Ao realizar esse procedimento, o sistema 

SIGAA abrirá novamente a tela de Login e Senha. Depois do Login, clicar em “Bolsa”, selecionar 



“Oportunidade de Bolsa”, clicar em “Pesquisar o projeto”, e iniciar a inscrição, acessando o ícone 

de inscrição, preencher o campo “Qualificação”, com os requisitos especificados neste Edital. 

5.2. É obrigatório também enviar, para o e-mail do projeto, histórico escolar e texto explicando se 

já participou de algum projeto de extensão (como protagonista, não como ouvinte) ou de pesquisa 

na UnB, com os detalhes. Serão utilizados para contagem de pontos. Escrever no assunto: projeto 

Aquário na Escola. 

5.3. Critério de seleção: um ponto por semestre cursado no curso de graduação matriculado; um 

ponto por cada projeto de pesquisa ou de extensão (como protagonista, não como ouvinte).  

Critério de seleção pontuação e-mail do projeto para 

envio de documentação 

(5.2 e 5.3) 

semestre letivo cursado 1 ponto licenc.acao.cic@gmail.com 

Projeto de pesquisa ou de extensão (como 

protagonista, não como ouvinte) 

1 ponto 

 

6. CRONOGRAMA 

Lançamento do Edital 08 de fevereiro de 2022 

Inscrições no SIGAA e e-mail do projeto 08 a 15 de fevereiro de 2022 

Resultado Provisório da Seleção 18 de fevereiro de 2022 

Recurso do Resultado Provisório da Seleção 18 a 20 de fevereiro de 2022 

Resultado Final da Seleção 22 de fevereiro de 2022 

Entrega do Termo de Compromisso de 

Estudante Extensionista ao coordenador do 

projeto 

22 a 25 de fevereiro de 2022 

 

 

7. DOS RESULTADOS E DOS RECURSOS 

7.1. O resultado provisório será divulgado na data provável que consta no cronograma, no website do 

DEG. O resultado será por ordem de classificação. 



7.2. O prazo para recorrer do resultado provisório será nos dias que constam no cronograma (horário 

oficial de Brasília/DF). O recurso deverá ser enviado para o mesmo e-mail do projeto, com o título 

“RECURSO Bolsista de Extensão”. 

7.3. O resultado final será divulgado na data provável que consta no cronograma, pelo website do 

DEG. O resultado será por ordem de classificação. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

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

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

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

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

8.3. 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 e-mail do projeto. 

 

 

Prof. Wilson Henrique Veneziano 

 

==================================================================== 

 

 

 

 

COMO EFETUAR INSCRIÇÕES VIA SIGAA: 



 

 



 

 



 


