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CHAMADA PÚBLICA – SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA O PROJETO DE 
EXTENSÃO “CONEXÃO AUDIOVISUAL IFB | UNB” 

 

O Projeto de Extensão “Conexão Audiovisual IFB | UnB”, do Curso de Comunicação da 
Universidade de Brasília, foi contemplado com 01 (uma) bolsa de extensão pelo EDITAL Nº 01 
– UnB, DE 09 DE JANEIRO DE 2020 DEX/DDIR9, e, assim, torna público o processo de 
seleção e as inscrições para as(os) interessadas(os) concorrerem a esta bolsa, com vigência de 09 
(nove) meses prevista a partir de junho de 2020.  

 

1. Apresentação do projeto  

O projeto “Conexão Audiovisual IFB I UnB” é uma parceria entre os cursos de Produção de 
Áudio e Vídeo do IFB (campus Recanto das Emas) e de Audiovisual da UnB, formado por um 
grupo de estudantes e professoras(es) que enxergam no audiovisual uma forma de pensar e agir 
sobre o mundo. Um dos principais objetivos é produzir conteúdo audiovisual e oficinas sobre 
temas como comunicação e gênero, direitos humanos, cinema, representação e documentário. 
Pela urgência em discutir sobre comunicação, gênero e audiovisual durante a atual pandemia, 
estamos nos reunindo semanalmente, de forma virtual, para conversar e desenvolver materiais 
digitais divulgados via redes sociais e para realizar ações de enfrentamento à violência de 
gênero. Para conhecer um pouco sobre o projeto, visite a página do instagram: 
@recanto.em.movimento. 
 
2. Dos requisitos da(o) bolsista 

2.1. Ser estudante devidamente matriculada(o) em curso de graduação em Comunicação Social 
na Universidade de Brasília, durante todo o período de vigência da bolsa;  

2.2. Não possuir pendências acadêmicas ou administrativas relacionadas aos compromissos 
assumidos anteriormente em eventos, projetos ou programas da UnB;  

2.3. Não possuir vínculo familiar com a coordenadora do Projeto; 

2.4. Ter disponibilidade de 15 (quinze) horas semanais para as atividades de extensão e pesquisa 
do Projeto, incluídos planejamento, estudo, avaliação e atividades em geral; 

2.5. Não receber bolsa PIBEX ou quaisquer outras remunerações em programas institucionais 
durante a vigência da bolsa, exceto estudante participante do Programa de Assistência Estudantil 
(PPAES) – nos termos da Resolução do Conselho de Administração nº12/2014 e Parecer 
AGU/PJU da UnB nº105/2014, item 08; 

2.6. Participar ou ter participado anteriormente de, pelo menos, uma atividade de extensão 
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(evento, projeto, programa ou semana universitária) ou ter realizado estágio na Universidade de 
Brasília; 

2.7. Ter disponibilidade para realização de reuniões virtuais via celular ou computador nas 
quartas-feiras, às 15h; 

2.8. Ter conhecimento sobre produção de conteúdo audiovisual, ferramentas de edição de 
imagem, áudio e vídeo e experiência em gestão de redes sociais. 

3. Das bolsas e vagas  

3.1. Será ofertada à(ao) estudante selecionada(o) 01 (uma) bolsa de extensão no valor de R$ 
400,00 (quatrocentos reais) mensais, pelo período de 09 (nove) meses, com vigência prevista a 
partir de junho de 2020, proveniente do EDITAL Nº 01 – UnB, DE 09 DE JANEIRO DE 2020 
DEX/DDIR9. 

3.2. O pagamento das bolsas será feito mensalmente pelo Decanato de Extensão, mediante 
apresentação da frequência da(o) estudante junto ao projeto. 

3.3. A presente chamada não gera qualquer vínculo empregatício entre a(o) estudante e a 
Universidade de Brasília – UnB. 

4. Das atividades a serem desenvolvidas no projeto 

4.1. Criação e acompanhamento de plano estratégico de comunicação do Projeto de Extensão 
“Conexão Audiovisual IFB | UnB". 

4.2. Criação de conteúdo comunicacional e gestão de redes sociais.   

4.3. Participação em reuniões semanais de planejamento. 

4.4. Acompanhamento da criação de conteúdo audiovisual e gerenciamento de equipes. 

4.5. Apoio na organização e realização de eventos virtuais e/ou eventos presenciais que poderão 
acontecer após a retomada do calendário letivo regular. 

5. Das inscrições  

5.1. As inscrições estarão abertas entre os dias 31 de Maio e  05 de Junho de 2020 e deverão ser 
realizadas por meio do e-mail recantoemovimento@gmail.com, até 23:59 do dia 05 de Junho.  

5.2. Para se inscrever, a(o) estudante deverá enviar os seguintes documentos: 

a. Histórico escolar de graduação atualizado; 

b. Informação sobre disponibilidade de 15h semanais para as atividades de extensão 
(incluindo a participação de reuniões semanais às quartas, 15h); 
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c. Currículo [deverá constar quais ferramentas audiovisuais a(o) estudante tem 
familiaridade]; 

d. Informação se tem interesse em atuar no projeto mesmo que não seja selecionada(o) para 
bolsa, ou seja, atuar como voluntária(o). A atuação como voluntária(o) dá direito a 04 
créditos de extensão por semestre letivo; 

e. Documentos que comprovem experiências anteriores no campo da Comunicação 
Audiovisual e/ou em estudos, atividades profissionais e/ou militância relacionadas à 
gênero e direitos humanos; 

f. Carta de intenção, de até 10 linhas, apresentando como pretende contribuir com o 
desenvolvimento do projeto; 

g. Comprovação de participação em atividade de extensão (evento, projeto, programa ou 
semana universitária) ou de realização de estágio na Universidade de Brasília; 

h. Outros documentos que a(o) estudante julgar pertinentes ao processo seletivo. 

5.3. Estudantes inseridas(os) nos programas de políticas de inclusão (cotas raciais, sociais, 
escolas públicas) ou que estejam cadastradas(os) nos programas de assistência estudantil da 
UnB, estudantes mulheres que tenham filhas(os) menores de idade, sob a própria guarda, em 
famílias monoparentais ou não monoparentais, estudantes que perderam a atividade de estágio 
devido à pandemia deverão enviar comprovação no ato da inscrição. 

6. Da seleção 

6.1. Serão considerados os seguintes critérios de seleção: 

Critério de seleção 
Pontuação por 
atividade comprovada 

Pontuação 
Máxima 

 
Experiência prévia em produções audiovisuais 

1,0 3.0 

Experiência prévia em gestão de redes sociais 
1,0 2,0 

Experiência prévia com diagramação e design 1,0 3,0 

Participação prévia em estudos, atividades 
profissionais e/ou militância relacionadas à gênero e 
direitos humanos 

1,0 2,0 
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6.2. Serão selecionados para preencher as vagas disponíveis as(os) candidatas(os) com a maior 
pontuação.  

6.3. Serão considerados como critérios de desempate, na seguinte ordem:  

a.  em primeiro lugar, a(o) candidata(o) que esteja inserida(o) nos programas de políticas de 
inclusão: cotas raciais, sociais, escolas públicas ou que esteja cadastrada(o) nos 
programas de assistência estudantil da UnB (enviar informação no ato da inscrição). 

b. em segundo lugar, estudantes mulheres que tenham filhas(os) menores de idade, sob a 
própria guarda, em famílias monoparentais (enviar informação no ato da inscrição). 

c. em terceiro lugar, estudantes mulheres que tenham filhas(os) menores de idade, sob a 
própria guarda (enviar informação no ato da inscrição). 

d. em quarto lugar, estudantes que perderam atividade de estágio devido à pandemia (enviar 
informação no ato da inscrição). 

e. em quinto lugar, a(o) candidata(o) que tenha participado de projeto ou programa de 
extensão (enviar informação no ato da inscrição).   

7. Do resultado  

7.1. O resultado final será divulgado na data provável de 07 de junho de 2020, por meio do portal 
da FAC, e o link será divulgado pela coordenação do projeto via página Facebook da FAC.  

8. Das disposições finais  

8.1. A coordenação do Projeto de Extensão Conexão IFB | UnB enviará a(ao) estudante 
selecionada(o), por meio do e-mail informado no ato da inscrição, os documentos listados 
abaixo, que deverão ser assinados e enviados de volta à coordenação do projeto, até 12:00 do dia 
09 de Junho. 

a. Termo de Compromisso da(o) Estudante Extensionista;  

b. Plano de Trabalho da(o) Estudante Extensionista. 

8.2. Quaisquer dúvidas a respeito desta chamada poderão ser respondidas através do e-mail 
recantoemovimento@gmail.com. 

     
   


