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Processo de seleção pública - BOLSA DE EXTENSÃO – PIBEX 2023  
 

O projeto de extensão intitulado - Comunidades agroecológicas do Bem Viver no DF: 

redesenhando agroecossistemas, produzindo alimentos, comida de verdade e regenerando o 

cerrado, sob a coordenação das professoras Laura Ferreira (CDS/UnB) e Anelise Rizzolo de 

Oliveira (FS/UnB), registrado no SIGAA sob código PJ358-2023, está selecionando 

discentes para atuar como bolsistas de extensão do edital 01/2023 – PIBEX/DEX/UnB. 

1. Objetivo: 

Esta chamada é destinada à seleção de estudantes para atuarem nas atividades de 

extensão abaixo relacionadas, no ano de 2023. 

 

Quadro 1. Atividades previstas no projeto 
 

Descrição atividade Período 

realização 

Período da bolsa 

Realizaremos mutirões mensais nas áreas com a 
finalidade de: a. apoiar o trabalho das famílias no 

agroecossistema; fortalecer a troca de saberes entre 

setores da sociedade civil, comunidade acadêmica e 

famílias camponesas e mostrar a potência do trabalho 

coletivo. 

abril a 

dezembro/2023 

 

 

 

 

 

01/04  

a  

31/12/2023 

 Planejamento para o redesenho dos 

agroecossistemas. Além da equipe do projeto junto 
com a comunidade, poderemos convidar profissionais 

específicos, de acordo com a demanda das famílias, 

para fornecer apoio técnico.  

Atividade 

trimestral com 

datas a serem 

definidas na 

comunidade 
Momentos formativos, durante ou após as oficinas de 

planejamento, com conteúdos a serem definidos pelas 

famílias agricultoras e a coordenação do programa das 

Comunidades Agroecológicas do Bem Viver  

Trimestralmente, 

podendo ter mais, 

a depender das 

demandas 

Seminário final com a comunidade Dezembro 2023 

 

Trabalharemos de forma coletiva em todas as fases do projeto. Assim, discutiremos 

os afazeres necessários referente à organização, execução, sistematização, divulgação 



 

das atividades, e todos os envolvidos, incluindo os bolsistas extensão, deverão 

participar e auxiliar no desempenho das tarefas listadas. 

 

 

2. Requisitos institucionais da(o) candidata(o) observando Resolução DEX 02/2018, 

acerca dos critérios públicos de escolha de bolsistas e a Resolução CAD 003/2018.  

 

a. Ser estudante regularmente matriculada(o) em qualquer curso de graduação na 

Universidade de Brasília. 

b. Manter o currículo Lattes atualizado. 

c. Não possuir vínculo familiar de qualquer espécie com as coordenadoras do 

do projeto. 

d. Ter disponibilidade de 15 horas semanais para as atividades de extensão ao qual 

está vinculado, incluídos planejamento, estudo, avaliação e atividades junto à 

comunidade. 

e. Ter disponibilidade para a ir a campo – Assentamento Canaã, uma vez por 

mês, aos sábados ou domingos, para participar dos mutirões e/ou dos planejamentos 

agroecológicos. 

f. Ter afinidade com o tema e a proposta do projeto. 

g. Não receber remuneração em quaisquer outros programas institucionais durante a 

vigência da bolsa PIBEX. 

h. Não possuir pendências acadêmicas ou administrativas relacionadas aos 

compromissos assumidos, anteriormente, em Projetos ou Programas vinculados ao 

Decanato de Extensão. 

i. Durante a vigência da bolsa, o estudante não poderá acumular outra bolsa de acordo 

com o Decreto Nº 7.416, de 30 de Dezembro de 2010. 

 

3. A vigência da bolsa será de 01/04/2023 até 31/12/2023. 

 

4. A limitação na distribuição de bolsas não impede a participação dos(as) estudantes 

no projeto, neste caso como voluntários, caso haja interesse. 

 

 



 

5. Da seleção  

 
A seleção será realizada a partir das análises dos documentos e informações contidos:  

5.1. Inscrição no SIGAA. 

5.2. Envio para o e-mail laura.angelica@unb.br dos seguintes documentos: 

5.2.1. Cópia do currículo Lattes devidamente cadastrado no CNPq (www.cnpq.br) 

Plataforma Lattes. 

5.2.2. Carta de intenções com uma breve apresentação do(a) estudante; sua 

disponibilidade de tempo para o projeto; interesse em participar do projeto e possíveis 

contribuições que poderá prestar ao mesmo.  

5.3. Realização de entrevista com o(a)s candidato(a)s, conforme cronograma do item 6. 

 

6. Cronograma Processo Seletivo  

  

Processo Seletivo  Datas 

Lançamento do Edital  17/03/2023 

Inscrições no SIGAA e envio da Carta de Intenções via e-mail 

(laura.angelica@unb.br) 

Até 18h do dia 

22/03/2023 

Realização das entrevistas (Ambiente Teams) 24/03/2023 

Encaminhamento do resultado provisório da seleção via e-mail aos/às 

candidato(a)s 
25/03/2023 

Encaminhamento de recurso do resultado provisório via e-mail para 

laura.angelica@unb.br  
27/03/2023 

Encaminhamento do resultado final da seleção via e-mail aos/às 

candidato(a)s  
28/03/2023 

Entrega do Termo de Compromisso assinado pelo(a) estudante 

selecionado(a)  
30/03/2023 

 

7. Sobre créditos de extensão: 

 

A participação do(a) estudante bolsista e não-bolsista em projeto de extensão será atestada 

pelo DEX para fins de concessão de créditos em extensão no histórico escolar, mediante o 

cumprimento do item 9 da Resolução do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE 

n°60/2015.  

 

Brasília, 16 de março de 2023. 

http://www.cnpq.br/
mailto:laura.angelica@unb.br

