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CHAMADA PARA SELEÇÃO DE ESTUDANTE DA FAC PARA BOLSA DE EXTENSÃO
PARA O PROJETO “FAC UnB NOS 60 ANOS DE BRASÍLIA”  PARA ESTUDANTES DA
FACULDADE DE COMUNICAÇÃO DA UnB (FAC UnB)

A- Cronograma
Data de Inscrição: Até 26/01/2020 (domingo)
Resultado provisório da seleção a ser divulgado pela FAC: 28/01/2020
Recurso ao processo de seleção apresentado à FAC:  28/01 a 30/01/2020
Resultado de Recurso: 31/01/2020
Resultado final da seleção: 05/02/2020 
Divulgação dos resultados: Cada etapa de resultado, assim como o resultado final com o
nome da/do bolsista selecionado e de extensionistas voluntários (caso tenham inscrições
para voluntários) será feita  no portal  da FAC e o link será divulgado via página Facebook
da FAC.

B- Forma de Inscrição:  
A inscrição para a Bolsa deve ser feita por meio do envio de mensagem para o endereço
<marina.togo@unb.br> cc para a Diretora da FAC <direcao.unb.fac.2023@gmail.com> ,
com os seguintes documentos e informações: 
1- Histórico Escolar atualizado;
2- informação sobre disponibilidade de 16 horas para atividades semanais no Projeto;
3- informação se está ou não realizando estágio;
4-  informação  se  tem  interesse  em  atuar  no  Projeto  mesmo  que  não  seja
selecionada/selecionado para bolsa, ou seja, atuar como voluntária/voluntário. A atuação
como voluntária/voluntário dá direito a 04 créditos de Extensão por semestre letivo.
5 – informação se possui algum quesito de políticas  de inclusão: cotas raciais,  sociais,
escolas públicas ou está cadastrada/cadastrado nos programas de assistência estudantil da
UnB.
6 – informar os  números de telefone para contato.

C- Critérios de Classificação  : 
A  seleção  será  feita  pela  Coordenação  de  Extensão  e  pela  Direção  da  FAC  e  dará
prioridade para estudantes que disponham de 16 horas para dedicação ao Projeto, que não
estejam cursando estágio e que possua algum quesito de políticas de inclusão: cotas raciais,
sociais,  escolas públicas  e/ou esteja cadastrada/cadastrada nos programas de assistência
estudantil da UnB.

D- Número de vagas  : 
Será aprovada  01 (uma) bolsa de Extensão – no valor de Bolsa atual de Bolsa de Extensão
do Decanato de Extensão -  e 01 (uma) bolsa para reserva,  conforme estabelecido pelo
Decanato  de  Extensão,  DEX.  A  implementação  da  bolsa  de  reserva  dependerá  de
aprovação posterior pelo DEX. Caso tenham inscrições para voluntárias/voluntários, serão
selecionadas até 10 inscrições.
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E- Vinculação institucional  : 

A presente seleção de Bolsa de Extensão está amparada no “Edital Programa Especial de
Extensão "UnB nos 60 anos de Brasília", do Decanato de Extensão da UnB, disponível em:
http://noticias.unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/Edital_-
_Programa_Especial_UnB_nos_60_anos_de_Brasilia_1.pdf 

Dione Oliveira Moura
Diretora da Faculdade de Comunicação da UnB

FAC UnB 
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