
RETIFICAÇÃO DE CHAMADA PÚBLICA DE BOLSAS PARA EXTENSIONISTAS DA  FACULDADE DE
COMUNICAÇÃO

Retificação de 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, no uso de suas

atribuições legais, torna pública a retificação da chamada pública de bolsas para 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.

Item 4.7

Onde se lê:

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

Extensão da Faculdade de Comunicação.

Leia-se:

A análise dos certificados e a seleção dos(as) candidatos(as) será realizada em duas etapas: 1)

será selecionado a/o estudante com nota mais alta em cada PEAC pelo coordenador do

projeto e da Coordenação de Extensão; 2) Após essa primeira etapa, o Colegiado de Extensão

validará a seleção por PEAC individual e Coordenação de Extensão e procederá à

classificação final aferindo as notas mais altas na totalidade dos PEACs e da Coordenação de

Extensão. As seis notas mais altas serão contempladas com as bolsas, feita a reserva para a

Coordenação de Extensão.



Item 6.1

Onde se lê:

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.

Leia-se:

6.1 O resultado provisório será divulgado no dia 8 de outubro 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.

Item 6.2

Onde se lê:

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.

Leia-se:

6.2 O resultado final será divulgado no dia 15 de outubro 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.

Item 7.1

Onde se lê:

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.

Leia-se:

7.1 O(a) candidato(a) às bolsas deste edital poderá interpor recurso até o dia 11 de outubro de

2021.
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Item 8.5

Onde se lê:

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

2021.

Leia-se:

8.5 O(a) bolsista deverá se apresentar para início dos trabalhos no dia 18 de outubro de 2021.

Item 10.1

Onde se lê:

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.

Leia-se:

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 18 de outubro de 2021.

Edital aprovado no Colegiado de Extensão da FAC em 20 de setembro de 2021
Brasília, DF, 20 de setembro de 2021

Dione Oliveira Moura
Diretora FAC-UnB

2


