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Processo de seleção pública - BOLSA DE EXTENSÃO – PIBEX 2021  
 

O projeto de extensão de ação contínua intitulado - Agroecologia no Cerrado: construindo 

inovações tecnológicas em segurança hídrica, alimentar e energética para agricultores 

familiares do DF, sob a coordenação das professoras Laura Ferreira (CDS/UnB) e Cristiane 

Barreto (CDS/UnB), registrado no SIGAA sob código PJ154-2021 está selecionando 

discentes para atuar como bolsistas de extensão do edital 01/2021 – PIBEX/DEX/UnB. 

Esse projeto se insere nas atividades do Núcleo de Agroecologia da UnB (FAV e CDS/UnB). 

1. Objetivo: 

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

extensão abaixo relacionadas, no ano de 2021. 

 

Quadro 1. Atividades previstas no projeto 
 

Descrição atividade Período 

realização 

Período da bolsa 

Atualização e restituição de dados dos diagnósticos 

socioambientais e econômicos nas comunidades 

parceiras. 

Março a 

outubro/2021 

 

 

 

 

 

01/05  

a  

31/10/2021 

Realização de experimentos para determinação do 

balanço hídrico e Determinação da pegada hídrica 

dos sistemas produtivos estudados.  

março a 

outubro/2021 

Análise da segurança alimentar nas comunidades 

estudadas com base nos diagnósticos realizados.  

Março a 

dezembro/2021 

Realização de oficinas Creative Capacity Building 

(CCB) uma em cada comunidade parceira e 

Desenvolvimento das estratégias de gestão 

integrada com base nas experiências dos CCB.  

Março a 

dezembro/2021 

Disseminação dos resultados através de encontros 

de trocas de experiências entre agricultores 

(abordagem campesino-a-campesino)  

Julho a 

dezembro/2021 



 

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.  

 

 

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

Universidade de Brasília. 

2. Manter o currículo Lattes atualizado. 

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

do projeto. 

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

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

comunidade. 

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

vigência da bolsa PIBEX. 

6. Não possuir pendências acadêmicas ou administrativas relacionadas aos 

compromissos assumidos, anteriormente, em Projetos ou Programas vinculados ao 

Decanato de Extensão. 

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

com o Decreto Nº 7.416, de 30 de Dezembro de2010. 

 

 

A vigência da bolsa será de 01/05/2021 até 31/10/2021 

 

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

PEACs como extensionista não-bolsista, caso haja interesse. 

 

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.  

O(A) estudante que participar de dois PEACs concomitantemente receberá créditos em 

extensão relativos a apenas uma (01) participação, conforme Resolução CEPE n°60/2015.  

Serão integralizados, créditos em extensão por semestre, no histórico escolar discente, 

obedecendo às orientações da Unidade Acadêmica do(a) estudante e a Resolução CEPE no 

60/2015.  

Pedimos as(os) interessadas(os) que enviem seus currículos com carta de intenção em 

participar da seleção até dia 13 de abril de 2021 ao e-mail: laura.angelica@unb.br , assim 

como realizar a inscrição pelo SIGAA. Código do projeto PJ154-2021. 

Brasília, 06 de abril de 2021. 


