Processo de seleção pública - BOLSA DE EXTENSÃO – PIBEX
Núcleo de Agroecologia UnB
É com prazer que comunicamos à comunidade acadêmica que o NEA UnB foi contemplado com duas bolsas de extensão PIBEX para estudantes de graduação sob a coordenação
da professora Flaviane de Carvalho Canavesi da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária (FAV) e da professora Cristiane Gomes Barreto do Centro de Desenvolvimento
Sustentável (CDS).
O NEA UnB na missão de desenvolver, de forma contínua, atividades de ensino, pesquisa
e extensão em redes multi-institucionais de construção do conhecimento agroecológico
abre uma oportunidade para as(os) estudantes de graduação da UnB para apoiar suas
atividades.
Assistam ao video do Núcleo de Agroecologia para conhecer a proposta em https://
www.youtube.com/watch?v=laRT0CHd94I&t=8s
O projeto de extensão de ação contínua encontra-se registrado no SIGAA sob o código
PJ344-2021 onde há maior detalhamento.
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 remotas
junto à comunidade.
5. Participar ou ter participado anteriormente de, pelo menos, uma atividade de
extensão (evento, projeto, programa ou semana universitária) ou ter realizado
estágio na Universidade de Brasília
6. Não receber remuneração em quaisquer outros programas institucionais durante
a vigência da bolsa PIBEX.
7. Não possuir pendências acadêmicas ou administrativas relacionadas aos compromissos assumidos, anteriormente, em Projetos ou Programas vinculados ao Decanato de Extensão.

8. 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.
As atividades do NEA UnB a serem apoiadas pela(o) estudante são:
1. Acompanhamento das agendas de construção e gestão dos conhecimentos agroecológicos e tecnologias sociais nos territórios aos quais o NEA UnB atua;
2. Levantamento de dados e informações de campo de forma contínua;
3. Organização e participação nas atividades de estudos e extensão do NEA Universidade de Brasília (cursos e seminários);
4. Apoio na comunicação das atividades desenvolvidas pelo NEA UnB, com o intuito
de dar visibilidade pública e ampla à ação de extensão pelas redes sociais:
https://www.youtube.com/channel/UCRDb1Ch-spxGNTMjD9fcIvQ; https://www.facebook.com/AgroecologiaUnB; https://www.instagram.com/neaunb/ ;
5. Participação na programação integral do Encontro de Estudantes Extensionistas,
no âmbito da Semana Universitária.
6. Colaborar no planejamento e execução do projeto da FAV e do CDS na Semana
Universitária 2021
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, no máximo, quatro (04) 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.
Inscrições:
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: flavianecanavesi@unb.br.
Atenção: a inscrição também deverá ser feita no SIGAA em:
PJ344-2021 Núcleo de estudos, pesquisa e extensão em Agroecologia - NEA UnB

