
 
 

 

Ciências Sociais nas Escolas (CiSo) 
Seleção de Bolsistas - Edital Licenciaturas em Ação 

 
Informamos que se encontram abertas, no período de 31 de março de 2021 às 17:55h do dia 07 de 

abril de 2021, as inscrições para a seleção de 2 (duas/dois) bolsistas de extensão, concedidas no âmbito do 
edital DEX/DEG/CIL 01/2021, intitulado Licenciaturas em Ação, para o projeto Ciências Sociais nas 
Escolas (CiSo). 

 
Os critérios para a candidatura são: 

 
a) Não possuir vínculo familiar com o coordenador do Projeto; 

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

 
c) Não receber bolsa PIBEX ou quaisquer outras remunerações em programas institucionais 
(PIBIC, etc.), sendo autorizado o acúmulo da bolsa com o recebimento do auxílio socioeconômico 
ou semelhante; 

 
d) Não possuir pendências acadêmicas ou administrativas relacionadas aos compromissos 
assumidos anteriormente em eventos, projetos ou programas; 

 
e) 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; 

 
f) Apresentar o Termo de Compromisso de Estudante Extensionista; 

 
g) Ser integrante do projeto Ciências Sociais nas Escolas, tendo sido aprovada(o) em processo 
seletivo; 

 
h) Assumir o compromisso de manter-se no projeto até, pelo menos, o final de 2021; 

 
i) Caso haja estudantes autodeclaradas(os) negras(os) inscritas, uma das bolsas será reservada à 
pessoa que assim se identificar. 
 
 

As pessoas interessadas deverão enviar um e-mail para <cisounb@gmail.com> manifestando 
o interesse, afirmando que estão cientes dos requisitos e, se for o caso, autodeclarando-se enquanto 
estudantes negras(os). Recebidas as candidaturas será realizado um sorteio para definir, entre todas 
as pessoas que atendam aos requisitos, quem será contemplada(o) com as duas bolsas. 

 
Informações institucionais do projeto: 
Coordenador: Stefan Klein <sfk@unb.br>. 
Período de vigência do projeto: 15/03/2021 a 31/12/2021.  

Período de vigência das bolsas: 01/05/2021 a 31/10/2021  

E-mail do projeto: <cisounb@gmail.com> 


