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Chamada Pública n. 01/2022 CDS/UnB 

 

Seleção de bolsistas para projeto de extensão 

 

 

1. Dados do Projeto 

1.1 Nome do Projeto: PJ 173-2022 – Coleta Seletiva Solidária 

1.2 Coordenadora geral: Profa. Izabel Cristina Bruno Bacellar Zaneti 

1.3 Vigência: 01/03/2022 – 31/12/2022 

1.4 E-mail: coleta.solidariaunb@gmail.com  

 

2. Dos objetivos do fomento 

2.1 Incentivar e apoiar a participação, na condição de bolsistas, de alunos de 

graduação da Universidade de Brasília, em projetos de extensão universitária, 

que foram contemplados pelo Edital para Atividades de Extensão PIBEX 

1/2022; 

2.2 Disseminar o conhecimento e a prática de atividades de pesquisa e extensão. 

 

3. Do objetivo geral do Projeto PJ 173-2022 – Coleta Seletiva Solidária 

O presente projeto pretende implantar e produzir materiais didáticos sobre a Coleta 
Seletiva Solidária na Universidade de Brasília e, em escolas parceiras da SEDF, com 
Educação Inclusiva, o que é uma demanda urgente. Esse projeto visa captar bolsistas 
para auxiliarem no processo de implementação da Coleta Seletiva no Campus Darcy 
Ribeiro da Universidade de Brasília bem como nas ações em conjunto com as escolas 
públicas do DF, inclusive escolas para deficientes visuais. 
 

4. Quando ao número de bolsas 

4.1 Será concedida 2 (duas) bolsas a dois bolsistas, sendo 1 (uma) bolsa para cada 

bolsista. 

 

5. Do público-alvo 

5.1 Alunos matriculados em cursos de graduação da Universidade de Brasília 
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6. Das inscrições 

6.1 Para concorrer à bolsa, o candidato deverá se inscrever na Plataforma SIGAA 

https://autenticacao.unb.br/sso-

server/login?service=https%3A%2F%2Fsig.unb.br%2Fsigaa%2Flogin%2F

cas e seguir os seguintes passos: clicar em “Bolsas”, depois em 

“Oportunidades de Bolsas”. Abrirá uma página, onde será necessário 

selecionar o “Tipo de Bolsa” – Extensão. Feito isso, clique em “Buscar”. 

Aparecerá a lista de todos os projetos da UnB. Procure pelo Projeto PJ 173-

2022 – Coleta Seletiva Solidária. Na frente do nome da coordenadora, Izabel 

Cristina Bruno Bacellar Zaneti, aparecerá três ícones: uma lupa, uma figura 

humana e um envelope de mensagem eletrônica. Clique na figura humana. 

Abrirá uma página para o candidato preencher um cadastro e anexar 

documentos. Na Plataforma, há campos onde o candidato deverá colocar o 

endereço do currículo lattes e dados bancários para recebimento da bolsa. 

Todos os campos da Plataforma SIGAA deverão ser preenchidos. 

6.2 Calendário do processo seletivo: 

Etapa Datas 

Divulgação da Chamada Pública 08/03/2022 

Período de inscrição 08/03/2022 a 20/03/2022 

Seleção dos participantes 21/03/2022 

Divulgação do resultado 23/03/2022 

Prazo para recurso 23/03/2022 

Resultado final 25/03/2022 

 

6.3 A documentação para comprovação dos requisitos deverá ser anexada na 

Plataforma SIGAA; 

6.4 O SIGAA não aceita realização de inscrição fora do prazo; 

6.5 A divulgação do processo seletivo será feita na página do CDS 

http://cds.unb.br/  

 

7. Da documentação necessária para efetuar a inscrição: 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 
Universidade de Brasília – UnB 

Centro de Desenvolvimento Sustentável - CDS 

 3 

7.1 Cópia de documento de identificação, RG (frente e verso); no caso de 

estrangeiros, registro nacional de estrangeiro (RNE) permanente, dentro da 

vigência (Frente e verso); 

7.2 Cópia do CPF (frente e verso); 

7.3 Declaração de aluno regular da Universidade de Brasília. 

 

8. Dos requisitos básicos para o recebimento da bolsa: 

8.1 Ser aluno em cursos de graduação da Universidade de Brasília; 

8.2 Ter participado de atividade de extensão compravada; 

8.3 Ser selecionado por meio de Chamada Pública; 

8.4 Não possuir vínculo familiar com a coordenadora do Projeto; 

8.5 Ter disponibilidade de 15 (quinze) horas semanais presenciais ou remotas, 

conforme a necessidade e o plano de trabalho do projeto, para as atividades 

de extensão do PEAC ao qual está vinculado(a), incluídos o planejamento, o 

estudo, a avaliação e as atividades junto à comunidade; 

8.6 O bolsista deverá atuar 60 horas mensais; 

8.7 Não receber remuneração em quaisquer outros programas institucionais 

durante a vigência da bolsa de extensão, com exceção da bolsa de assistência 

estudantil concedida pelo DAC/DDS; 

8.8 Não possuir pendências - acadêmicas ou administrativas - relacionadas aos 

compromissos assumidos anteriormente em Projetos ou Programas 

vinculados ao DEX. 

 

9. A bolsa de extensão será interrompida: 

9.1 Em caso de conclusão, trancamento ou desistência do curso de graduação; 

9.2 Pela prática de atos não condizentes com o ambiente universitário, nos 

termos da disciplina própria da instituição, garantida a ampla defesa e o 

contraditório; 

9.3 Em decorrência do não atendimento das determinações deste Edital; 

9.4 Por iniciativa própria, mediante prévia comunicação ao(à) coordenador(a) e 

envio de relatório das atividades realizadas; 

9.5 Por solicitação do(a) coordenador(a) da ação de extensão, mediante 

justificativa; 
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9.6 Em caso de não participação da programação integral do Encontro de 

Estudantes Extensionistas, no âmbito da Semana Universitária. 

 

10. Das atribuições do bolsista 

Realizar atividades de extensão junto ao projeto, quais sejam: participação de 

reuniões para planejamento e execução das ações; participação na confecção de 

cartilhas e materiais didáticos; participação em atividades nas escolas (remotas e 

presenciais – caso sejam autorizadas pela UnB); participação na 

SEMUNI/CDS/2022; realização de pesquisas na área temática do projeto; realização 

de outras atividades que se fizerem necessárias. 

 

11. Do período do Plano de Trabalho do bolsista 

11.1 01/03/2022 a 31/12/2022 

 

12. Do valor da bolsa 

12.1 O candidato selecionado fará jus ao recebimento de uma bolsa no valor de 

R$ 400,00 durante a vigência do Plano de Trabalho de bolsista. 

 

13. Da forma de pagamento 

13.1 O pagamento será realizado em conta corrente, sendo de responsabilidade 

do bolsista o recebimento junto à agência bancária. 

 

14. Das disposições finais 

12.1 Em caso de dúvidas, o candidato deverá entrar em contato através do e-mail 

coleta.solidariaunb@gmail.com. Ao se inscrever no processo seletivo, o candidato 

reconhece e aceita as normas estabelecidas nesta Chamada Pública. 

 

 

 

Izabel Cristina Bruno Bacellar Zaneti 

Coordenadora do PJ 173-2022 – Coleta Seletiva Solidária 
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