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CHAMADA PÚBLICA - Nº 01/2022/DEAC 

Projeto de Extensão Fórum Estudantil - Edital PIBEX 01/2022 

 

O projeto de extensão FÓRUM ESTUDANTIL vem por meio desta tornar público a chamada 

para a seleção de estudante interessada/o em atuar no projeto na condição de bolsista de 

extensão. 

 

1. Sobre o projeto 

A proposta de criação do Fórum Estudantil surgiu em 2016 a partir da avaliação conjunta entre 

a administração superior à época e representantes discentes da necessidade de construção de 

um espaço regular de encontro, diálogo, formação e articulação entre coletivos estudantis, 

estudantes independentes e administração da UnB. Em 2017, ele passou a acontecer por meio 

de reuniões realizadas entre representantes estudantis e o vice-reitor, e em 2018 ganhou um 

formato mais parecido com o que ocorre atualmente com a participação de representante do 

Gabinete da Reitora, decano de assuntos comunitários, servidores técnicos, representantes 

estudantis e estudantes independentes. A ideia dos encontros é de terem pautados temas 

relevantes para a vivência estudantil na Universidade de Brasília, considerando a pluralidade 

de vivências e necessidades que caracteriza o conjunto de estudantes que compõe a 

universidade em seus 4 campi e tirar encaminhamentos conjuntos para as questões 

apresentadas. Além de ser um espaço que oportuniza a construção coletiva de diversas 

políticas, o Fórum também tem se constituído como importante espaço de formação, em que 

discentes, docentes e técnicos têm a oportunidade de exercer a cidadania por meio da 

participação corresponsável nos processos de gestão democrática da Universidade de Brasília. 

Ao longo do seu funcionamento, grandes temas como segurança nos campi, assistência 

estudantil e acolhimento aos novos estudantes puderam ser debatidos no âmbito do Fórum 

Estudantil. Editais como o Boas-vindas dos Centros Acadêmicos da UnB e mais recentemente 

aqueles destinados à inclusão digital no período da pandemia foram debatidos e construídos a 

partir de comissões estruturadas por meio do Fórum Estudantil. A primeira conferência sobre 

Assistência Estudantil na UnB, que ocorreu em 2019, também foi semeada a partir dos debates 

protagonizados neste espaço. Após quatro anos de experiências com o Fórum Estudantil, foi 

avaliada a necessidade de avanço em seu processo de estruturação a fim de ampliar seu 

alcance aos diferentes coletivos estudantis da universidade, fortalecer-se em seus objetivos e 

ganhar ainda mais legitimidade no âmbito da UnB. A implementação do Projeto de Extensão se 

mostra necessária a fim de apoiar a organização e qualificação do Fórum Estudantil, bem como 

dar maior legitimidade no âmbito da Universidade, por meio do fortalecimento do papel a que 

ele se propõe. Dessa forma, dar ao espaço do “Fórum Estudantil” existente um caráter mais 

formal, transformando- o em atividade de extensão, possibilitando a certificação e concessão 

de bolsas, significa valorizar ainda mais o trabalho realizado por sua equipe composta por 



discentes, gestores e técnicos, bem como de toda a comunidade acadêmica que participa das 

reuniões. Além de aumentar o interesse e consequentemente o número de participantes nas 

reuniões que ocorrem de forma quinzenal.  

 

2. Sobre bolsa e certificação 

A/O estudante selecionada/o receberá uma bolsa mensal de R$ 400,00 pelo período de 09 

(nove) meses, entre abril e dezembro deste ano de 2022. Receberá também certificado de 120 

horas de extensão. Em ambos os casos, desde que a/o estudante cumpra com o plano de 

trabalho estipulado. 

Quantidade de bolsas: 01 (uma) 

Período da bolsa: 01/04/2022 a 31/12/2021 Valor da bolsa: R$ 400,00 

 

3.  Sobre as inscrições 

As inscrições vão até o dia 21/03/2022, pela plataforma SIGAA, conforme as orientações 

abaixo: 

1 - Efetuar login no SIGAA UnB (www.sig.unb.br); 

2 - Clicar na aba Bolsas e, em seguida, Oportunidades de Bolsas; 3- Selecionar tipo de bolsa: 

Extensão 

3.1 - Tipo de Atividade: Projeto 

3.2 - Orientador: (opcional inserir o nome)  

3.3 - Clicar em “Buscar” 

4 - Clicar no Projeto desejado e, em seguida no ícone que corresponde ao interesse em 

participar da seleção das bolsas de extensão; 

5 - Ler a mensagem do Cadastro único e marcar a caixinha com “Declaração” e “Continuar” 

5.1 - O/A estudante deve preenchê-lo, mesmo que não faça parte do Cad. Único ou não esteja 

em situação de vulnerabilidade. É uma exigência do sistema. 

6 - Informe o perfil (Descrição pessoal, Áreas de interesse e o link do currículo lattes) e, em 

seguida, “gravar perfil”; 

7 - Responder questionário sócio econômico [Obs: na resposta 17, se não tiver código, apenas 

informar o número zero (0)] 

8 - Na página de Confirmação de Inscrição, fazer um pequeno texto sobre os interesses em 

participar do projeto; 

8.1 - Colocar contatos (e-mail e telefone); 

8.2 - Colocar novamente o link do currículo lattes; 

8.3 - Colocar demais links que subsidiem a análise (portfólio, redes sociais, etc); 



9 - Clicar em “Registrar-se como interessado”; 

10 - Aguardar e-mail de confirmação da inscrição. 

Em caso de dúvidas, escrever para Coordenação de Organizações Comunitárias, da Diretoria de 

Esporte e Atividades Comunitárias, do Decanato de Assuntos Comunitários (COC/DEAC/DAC):  

E-mail: cocdeac@unb.br 

 

4. Perfil dos(as) estudantes 

4.1 - Ser estudante regularmente matriculado(a) nos cursos de graduação da Universidade de 

Brasília; 

4.2 - Disponibilidade de 15 horas mensais; 

4.3 - Ter domínio de ferramentas digitais como Instagram, YouTube, Facebook e outros; 

4.4 - Ter domínio de programas de edição de imagem; 

4.5 - Não ser bolsista em outro projeto de extensão da UnB.  

 

5. Seleção dos(as) estudantes 

5.1 - Análise do Curriculum Lattes, devidamente cadastrado no CNPq (www.cnpq.br) 

Plataforma Lattes; 

5.2 – Carta de intenções. 

 

6. Cronograma 

Processo Seletivo Datas 

Lançamento da Chamada Pública 11/03/2021 

Inscrições pelo SIGAA De 11/03/2021 a 21/03/2021 

Resultado provisório da seleção 
- informado pelo email das(os) candidatas(os) e pelo site 
www.cultura.unb.br 
 

23/03/2021 
 

Recurso do resultado provisório 
- via email para cocdeac@unb.br 

De 23/03/2021 a 24/03/2021 
 

Resultado final da seleção 
- informado pelo email dos(as) candidatos(as) e pelo site 
www.cultura.unb.br 
 

25/03/2021 
 

Entrega do Termo de Compromisso assinado pela/o 
estudante selecionada/o 

25/03/2021 

 

7. Funções a serem desempenhadas pela/o bolsista 

- Elaboração de artes gráficas; 



- Gestão de redes sociais; 

- Contato com as/os participantes do Fórum Estudantil; 

- Participação nas reuniões com as/os participantes do Fórum Estudantil. 

 

8. Comissão de avaliação 

Brenda Oliveira Kelly 

Marina Figueredo Machado 

Regina Coeli do Nascimento Silva 

 

 

 

 


