
CHAMADA PÚBLICA DE BOLSAS PARA EXTENSIONISTAS DA FACULDADE DE COMUNICAÇÃO

Chamada pública para seleção de

bolsistas para atuação na

Coordenação de Extensão e nos

Projetos de Extensão de Ação

Continuada (PEACs), de acordo

com os requisitos abaixo.

A Direção da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília torna pública a seleção

de estudantes interessados(as) em participar como bolsistas na Coordenação de Extensão,

nos Projetos de Extensão de Ação Continuada (doravante PEACs) e no Plano de Contingência

da faculdade.

1. DA APRESENTAÇÃO

Todos os PEACs da Faculdade de Comunicação participam do presente edital, de acordo com

a seguinte lista.

1.1 Meditacom: Aborda o modo como a meditação pode impactar no bem-estar físico e

emocional das pessoas e de que maneira a comunicação não violenta pode colaborar nas

relações internas das organizações. Coordenação: Ellis Regina Araújo da Silva.

1.2 Comunicação Comunitária: Desenvolve ações de ensino, pesquisa e extensão

relacionadas à comunicação comunitária, que estimulem a formação de universitários e

agentes comunitários a partir do diálogo, da cooperação, da mobilização social e da troca de

experiências entre diversas realidades. Coordenação: Fernando Oliveira Paulino.

1.3 SOS Imprensa: O projeto de extensão SOS Imprensa, o mais antigo da Faculdade de

Comunicação da Universidade de Brasília é um observatório de mídia, com atividades de

Leitura Crítica (Media Criticism) e de Literacia (Media Literacy), com produção e publicação de

reflexões escritas e audiovisuais (incluindo vídeos), nas mídias sociais do projeto; e oferta de



oficinas de leitura crítica da mídia e reconhecimento de fake news à comunidade.

Coordenação: Rafiza Luziani Varão Ribeiro Carvalho.

1.4 Escute a Negritude: Tem como objetivo a escuta (e à reverberação da atuação) de

cientistas, professores(as), pesquisadores(as), artistas, jornalistas e demais intelectuais negros

e negras, para a divulgação de suas produções nas diversas áreas do conhecimento. Volta-se

também à escuta e propagação de pesquisas "sobre a negritude", para estudá-las,

interpretá-las e explicá-las ao público de interesse e à sociedade em geral, inclusive em

linguagem acessível, à expressiva camada sensorialmente diversa da nossa sociedade

(comunidade surda, comunidade cega). Coordenação: Elton Bruno Barbosa Pinheiro.

1.5 Revista Darcy: A revista Darcy é uma publicação quadrimestral de divulgação científica e

cultural da UnB. Com reportagens baseadas em pesquisas e iniciativas de extensão

desenvolvidas na Universidade, seu objetivo é democratizar o acesso ao conhecimento

produzido nas diversas áreas do saber e colaborar para fomentar a reflexão e o debate sobre

temas contemporâneos de interesse público. A intenção do projeto de extensão da Darcy é

envolver estudantes de Jornalismo da UnB na produção do conteúdo da revista.

Coordenação: Sérgio Araújo de Sá.

1.6 Batalha da Escada: O objetivo é propor um espaço de reflexão e pesquisa da construção

em volta da cultura Hip Hop, além de abrir acesso à gestão da Batalha da Escada por parte

dos alunos. Há ainda a integração entre Batalha da Escada e Universidade de Brasília em sua

administração, especialmente no que se refere ao Decanato de Extensão. Ao longo dos

últimos 3 anos, o DEX e a Batalha da Escada se unem para levar as discussões e atividades já

corriqueiras no campus Darcy Ribeiro para os demais campi da UnB e para as comunidades ao

redor. Além de executar em parceria a Batalha da Arena, um evento de celebração da cultura

Hip Hop em meio a Semana Universitária. Coordenação: Márcia Marques.

1.7 FAC-UnB 60 anos: A proposta da Faculdade de Comunicação em comemoração aos 60 da

Universidade de Brasília articula os tripés de ensino, pesquisa e extensão abrangendo os

eixos temáticos propostos pelo edital, tendo como embasamento teórico a Comunicação,

desde uma perspectiva crítica e sua relevância para criação e construção da memória coletiva,

tanto da própria Faculdade, quanto da Universidade como um todo. Ao longo das atividades,

pretendemos enfatizar a necessidade de compreender a Comunicação dentro das suas

transversalidades e interações dialógicas com as múltiplas esferas sociais. Coordenação:

Tiago Quiroga Fausto Neto.
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1.8 Acolher e Conectar-Audiovisual UnB nas mídias sociais: O projeto é uma iniciativa do GT

de Acolhimento criado por professores(as) e alunos durante a pandemia. Visa à produção e

gerenciamento de conteúdo relacionado ao audiovisual para publicação em redes sociais

(especialmente o instagram @audiovisual_unb) de forma a conectar a comunidade ao redor do

curso. Divide-se em quatro eixos: Produção discente (dando visibilidade a produções de

estudantes do curso), Egressos (perfil de formados, suas memórias da faculdade e trabalhos

atuais), Saúde mental e diversidade (conteúdo sobre diversidade de gênero, racial, social e

indicações de como encontrar atendimento psicológico) e AV indica (informações de interesse

público, recomendações de obras (livros, filmes, vídeos, canais, podcasts), cursos livres,

oficinas, festivais, entre outros).  Coordenação: Mariana Souto de Melo Silva.

1.9 Observatório Internacional Estudantil de Jornalismo: O projeto tem como objetivo a

criação de um Observatório Internacional Estudantil de Jornalismo, uma parceria da Faculdade

de Comunicação da UnB e o curso de Baccalauréat en communication sociale da Université

du Québec à Trois-Rivière. A ideia do observatório se insere em um contexto de transformação

do ecossistema midiático no DF, marcado por uma crise de legitimidade das empresas

jornalísticas e que tem desencadeado um aumento da circulação e do consumo de notícias

falsas, de conteúdos de caráter emocional, de discursos populistas. Nesse cenário, a FAC-UnB

deve assumir um protagonismo cada vez mais nos processos de formação dos futuros

jornalistas, reforçando junto aos estudantes aspectos da deontologia profissional e a

importância de práticas de verificação da informação. Coordenação: Fábio Henrique Pereira.

1.10 Recanto em Movimento: Conexão Audiovisual IFB | UnB: O projeto busca fortalecer a

parceria entre o curso de Comunicação Social da Universidade de Brasília e o curso de

Produção em Áudio e Vídeo do Instituto Federal de Brasília | Recanto das Emas, duas

instituições públicas de formação em audiovisual no DF. Para isso, pretendemos consolidar um

grupo de trabalho com estudantes e docentes das duas instituições, produzir conteúdo

audiovisual (cartilhas, séries informativas de cards, vídeos, podcasts, entre outros) e organizar

eventos virtuais (rodas de conversa, mesas redondas) sobre as temáticas do projeto:

comunicação e gênero, audiovisual e direitos humanos. Pretendemos realizar também uma

oficina de audiovisual que terá estudantes mulheres do IFB e da comunidade externa como

público-alvo. Coordenação: Emília Silveira Silberstein.

1.11 Projeto Rádio Laboratório de Comunicação Comunitária (Ralacoco): O projeto busca

desenvolver atividades relacionadas à produção, à distribuição e ao acesso a conteúdos

audiovisuais. Desde 2001 e celebrando 20 anos de história, a Ralacoco tem sido um ambiente

de experimentação e produção de programas de rádio e podcasts, contando com a
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participação de grupos de diversas comunidades de dentro e de fora do DF (tais como Fercal,

Sobradinho, Planaltina e etc) e integrantes da comunidade universitária. As atividades têm

permitido que a comunidade acadêmica e jovens e adultos das comunidades do DF

desenvolvam comunicação e mobilização social. Coordenação: Fernando Oliveira Paulino.

1.12 Projeto Dissonante-Servidor de Rádioweb Livre (Faça Você Mesmo): O projeto busca

refletir e fazer uma comunicação que seja livre, horizontal, dialógica e não-hierárquica,

possibilitando que comunidades, físicas ou não, apropriem-se da internet e de tecnologias

para ação direta na transformação da realidade. O servidor de Rádio web, a cartilha, o sítio

colaborativo www.dissonante.org e os vídeos-tutoriais compõem os eixos integrantes do

Projeto, que se apresenta como uma estratégia para a democratização da Comunicação.

Pessoas ou grupos podem produzir conteúdos, participarem de uma Rádio web coletiva e

terem acesso às informações sobre o papel de uma Comunicação envolvida com princípios de

autonomia, transformação e mobilização social.. Coordenação: Fernando Oliveira Paulino.

1.13 UnBCast: narrativas sonoras para a divulgação científica: Projeto de Extensão vinculado

ao Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação da UnB, voltado a promover e apoiar

a divulgação científica e cultural empreendida por podcasts universitários e à articulação

destes com profissionais e produções em mídia sonora externas à UnB, sejam estes

vinculadas aos sistemas de comunicação público, estatal, educativo, comercial ou

independente. O Projeto visa a manutenção do Podcast Papo UnBês; a formação continuada

de podcasters divulgadores científicos; e a criação de uma rede de podcasts universitários a

partir da UnB. Alguns podcasts já vinculados ao Projeto são: Papo UnBês, Escute a Negritude

e VivaVOZ. Coordenação: Elton Bruno Barbosa Pinheiro.

1.14 Batalha da Escada-Casas de Cultura: Realização de um programa mensal sobre o hip hop

e 4 oficinas sobre comunicação nas Casas de Cultura da UnB. Serão ofertadas atividades de

formação na área de comunicação e produção audiovisual e de difusão do movimento Hip

Hop como ferramenta de transformação, inclusão e cidadania. Coordenação: Márcia Marques.

§ 1º Será reservada também uma bolsa para auxílio à Coordenação de Extensão da

Faculdade de Comunicação.

2. DOS REQUISITOS DO(A) BOLSISTA

2.1 Ser estudante devidamente matriculado(a) em curso de graduação da Faculdade de

Comunicação na Universidade de Brasília.
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2.2 Não possuir pendências acadêmicas ou administrativas relacionadas aos compromissos

assumidos anteriormente em eventos, projetos ou programas.

2.3 Ter disponibilidade de 15 (quinze) horas semanais para realizar as atividades de extensão e

pesquisa dos PEACs descritos no item 1, incluídos planejamento, estudo, avaliação e

atividades em geral, em horário comercial (8h - 12h, 14h -18h) de forma remota/à distância ou

em lugar alternativo indicado pela coordenação do projeto, conforme a natureza da atividade

a ser desenvolvida e com a devida atenção aos procedimentos de cuidado/combate à

Covid-19.

2.4 Não receber bolsa PIBEX ou quaisquer outras remunerações em programas institucionais.

2.4.1 Os estudantes participantes do PAES (Programa de Assistência Estudantil)

poderão acumular a bolsa de extensão com os benefícios do Programa, conforme

Parecer AGU/PJU da UnB, Nº 105/2014, item 8 (fl.39).

3. DAS BOLSAS E VAGAS

3.1 Serão ofertadas 6 (seis) bolsas de extensão, financiadas com recursos da Faculdade de

Comunicação da Universidade de Brasília, distribuídas entre cinco PEACs e a Coordenação de

Extensão da Faculdade de Comunicação.

§ 1º Em caso de empate dos PEACs, em relação à nota final dos alunos classificados, será

considerado como critério de desempate: a) a idade mais elevada do coordenador ou

coordenadora do projeto; b) maior quantidade de membros entre os projetos.

3.2 Cada bolsa tem o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais e duração de até 15

meses, a depender dos critérios estabelecidos neste Edital, a partir da assinatura do Termo de

Compromisso de Estudante Extensionista.

3.3 As vagas estão assim dispostas:

Projetos de Extensão Quantidade de Bolsas

Projeto de Extensão 1 01 (uma)
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Projeto de Extensão 2 01 (uma)

Projeto de Extensão 3 01 (uma)

Projeto de Extensão 4 01 (uma)

Projeto de Extensão 5 01 (uma)

Coordenação de Extensão 01 (uma)

3.4 Para as vagas mencionadas no item 3.3 serão criados cadastros reservas, que serão

chamados em caso de desistência.

3.5 Bolsistas que cumprirem as 60 (sessenta) horas de participação nos Projetos terão direito a

4 (quatro) créditos de extensão.

3.6 Os projetos e a Coordenação de Extensão aceitarão e avaliarão a inscrição de estudantes

voluntários(as).

4. DA SELEÇÃO

4.1 Os critérios da seleção são:

Estudante vinculado(a) à programa de ações
afirmativas no ingresso ao Ensino Superior,
pelo sistema de quotas para negros e
indígenas, de quotas sociais ou pelo
Programa de Estudantes-Convênio de
Graduação (PEC-G) do Ministério da
Educação (MEC).

4,0 pontos

Participar ou ter participado, como bolsista
ou voluntário, a qualquer tempo, de um
projeto ou programa de Extensão da UnB.

1,0 ponto

Participar do PEAC no qual se inscreveu no
momento de seleção previsto no edital.

3,0 pontos

Ter produzido qualquer um destes: blog,
podcast, filme, vídeo curto, reportagem,
textos de análise da mídia, organização de
eventos, planejamento/plano de

2,0 pontos
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comunicação, manual de identidade visual.
Os produtos devem ter link disponível na
inscrição.

4.2 Coordenação de Extensão

Estudante vinculado(a) à programa de ações
afirmativas no ingresso ao Ensino Superior,
pelo sistema de quotas para negros e
indígenas, de quotas sociais ou pelo
Programa de Estudantes-Convênio de
Graduação (PEC-G) do Ministério da
Educação (MEC).

4,0 pontos

Participar ou ter participado, como bolsista
ou voluntário, a qualquer tempo, de um
projeto ou programa de Extensão da UnB.

1,0 ponto

Ser proativo/a, criativo, ter senso de
organização, ter experiência na área de
comunicação digital (site, redes sociais etc) e
ter experiência em editoração.

3,0 pontos

Ter produzido qualquer um destes produtos:
blog, podcast, filme, vídeo curto, textos para
as mídias sociais. Os produtos devem ter link
disponível na inscrição.

2,0 pontos

4.3 Serão selecionados para preencher as vagas disponíveis os(as) candidatos(as) com a maior

pontuação. Os documentos comprobatórios dos itens descritos em cada quadro deverão ser

enviados no ato da inscrição pelo e-mail.

4.4 Não será possível pontuar com o mesmo certificado em mais de um critério de seleção.

4.5 A classificação final será definida em dois turnos: 1) seleção da nota mais alta referente às

inscrições de cada PEAC, individualmente. Após essa primeira seleção, restará apenas um(a)

candidato(a) por PEAC, aquele com pontuação mais alta dentro do PEAC escolhido; 2) seleção

da nota mais alta na totalidade dos projetos.

6



4.6 Serão considerados como critérios de desempate, na seguinte ordem: a) estar vinculado(a)

à programa de ações afirmativas no ingresso ao Ensino Superior; b) o(a) candidato(a) que

estiver em semestre mais avançado; c) Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) mais alto.

4.7 A análise dos certificados e a seleção dos(as) candidatos(as) será realizada pelo Colegiado

de Extensão da Faculdade de Comunicação.

4.8 Apenas serão consideradas válidas as participações em atividades de extensão que

estejam institucionalizadas e com frequências lançadas pelos coordenadores no SIGAA.

5. DAS INSCRIÇÕES

5.1 As inscrições estarão abertas a partir de 6 de setembro de 2021 até às 23h59 de 16 de

setembro de 2021.

5.2 Para se inscrever, é necessário enviar documentação comprobatória para o e-mail

selecao.extensao.fac@gmail.com. NO ASSUNTO DO E-MAIL ESCREVER: SELEÇÃO - PEACS

FAC - Nome do Projeto que o(a) estudante deseja participar ou a indicação de que deseja

atuar junto à Coordenação de Extensão. (Anexar documentos comprobatórios).

6. DOS RESULTADOS

6.1 O resultado provisório será divulgado no dia 20 de setembro de 2021, pelo site da

Faculdade de Comunicação, por e-mail e pelas mídias sociais da Faculdade de Comunicação.

O resultado será por ordem de classificação e a identificação do(a) candidato(a) será feita pelo

número de matrícula.

6.2 O resultado final será divulgado no dia 24 de setembro de 2021, por e-mail e pelas mídias

sociais da Faculdade de Comunicação. O resultado será por ordem de classificação e a

identificação do(a) candidato(a) será feita pelo número de matrícula.

7. DOS RECURSOS

7.1 O(a) candidato(a) às bolsas deste edital poderá interpor recurso até o prazo de dois dias

úteis após a divulgação do resultado provisório. O julgamento do recurso será realizado até o

dia 21 de setembro de 2021.

8. DAS ATRIBUIÇÕES DOS(AS) BOLSISTAS

8.1 Cabe ao bolsista selecionado cumprir as 15h semanais, registrando suas atividades em

documento online disponibilizado pelo Coordenador.
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8.2 Ao bolsista cabe auxiliar o coordenador do Projeto escolhido nos trabalhos de

planejamento e execução das atividades relativas ao Projeto, a serem definidas pela

coordenação do Projeto.

8.3 O(a) bolsista irá atuar na divulgação dos PEACs e de ações vinculadas ao Plano de
Contingência da FAC-UnB (http://fac.unb.br/plano-contingencia), bem como em ações de extensão
em que o Colegiado de Extensão da Faculdade de Comunicação julgar oportunas.

8.4 O(a) bolsista que não cumprir as atribuições estipuladas neste edital será desligado (a) e

substituído(a) imediatamente.

8.5 O(a) bolsista deverá se apresentar para início dos trabalhos no dia 27 de setembro de

2021.

9. DAS ATIVIDADES DOS(AS) BOLSISTAS

9.1 Desenvolver as atividades dos extensionistas referentes ao projeto, bem como sua

divulgação nas redes sociais dos projetos/coordenação de extensão.

9.2 Apresentar os resultados dos projetos/coordenação de extensão em Eventos Acadêmicos.

9.3 Elaborar relatório final com os dados das ações dos projetos/coordenação de extensão.

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1 O(a) bolsista selecionado(a) deverá preencher digitalmente o Termo de Compromisso de

Estudante Extensionista, disponível em http://dex.unb.br/formularios-dte, entregar ao

Coordenador, via e-mail selecao.extensao.fac@gmail.com, até o dia 26 de setembro de 2021.

10.2 O(a) bolsista selecionado(a) que não entregar o Termo de Compromisso de Estudante

Extensionista até a data indicada será substituído(a) pelo cadastro reserva.

10.3 Dúvidas sobre esta chamada pública podem ser dirimidas via e-mail:

selecao.extensao.fac@gmail.com.

Edital aprovado no Colegiado de Extensão da FAC em 03 de setembro de 2021
Brasília, DF, 03 de setembro de 2021

Dione Oliveira Moura
Diretora FAC-UnB
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