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CHAMADA PÚBLICA 

Processo seletivo de bolsas de extensão do EDITAL Nº 01/2022 – PIBEX 

PJ 248/2022 Vou te Contar! Contador de histórias 

Coordenadora: Profa. Dra. Ângela Barcellos Café 

 

1. Finalidade: 

Chamada pública relativa ao EDITAL Nº 01/2022 – PIBEX para processo seletivo de 

bolsas de extensão do Decanato de Extensão da UnB, para o projeto Vou te Contar! 

Contadores de histórias, que visa a concessão de bolsa de auxílio financeiro para 

participação discente da UnB, com vigência a partir de 01 junho de 2022 e término em 

outubro de 2022. 

 

2. Resumo do Projeto de Extensão: 

Com a intenção de ampliar as experiências dos interessados nos saberes populares e na arte e/ou 

no ofício de narrar histórias e ampliar espaços de valorização da oralidade e da leitura, o projeto 

Vou te Contar! Contadores de histórias, experimenta e discute atividades que contribuem para 

descoberta e/ou aprimoramento dos contadores de histórias. Dentre as atividades experimentadas 

o caráter lúdico tem sido o centro das reflexões e das práticas desenvolvidas. Esse projeto tem o 

objetivo de criar um espaço com a comunidade, para se ouvir e contar histórias, conversando e 

refletindo assuntos relacionados ao tema. Em sua metodologia ativa, lúdica e acolhedora serão 

sempre levantadas as demandas da comunidade que frequenta o projeto, procurando formas 

modernas e criativas para as abordagens. Os resultados esperados envolvem além da possibilidade 

de aprofundamento e reflexões sobre o tema, a criação de uma rede de contadores que 

compartilham informações e experiências. A atual versão do projeto será implementada 

virtualmente, em razão da Pandemia, ampliando as experiências de aprendizagem remota, na UnB. 

Com essa possibilidade aumenta o alcance do projeto que passa a ter abrangência Nacional. 

2.1 - As ações e eventos desenvolvidas pelo projeto vão atendendo as demandas que vão surgindo, 

durante a ação Ciranda Brincante, que acontece semanalmente, todas as quartas feiras de 19:30 

às 21:30h (horário obrigatório para o bolsista – 19 às 22h); 

2. 2 – Organizamos várias sessões de histórias e oficinas durante o ano, em eventos promovidos 

por diversas unidades da UnB;    

2.3 – Outras ações, de acordo com a demanda da comunidade e possibilidade dos envolvidos; 

 

3. Público-alvo: 
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Discentes de graduação regularmente matriculados (as) na Universidade de Brasília 

(UnB). 

 

4. Vagas: 

01 (uma) vaga para bolsista com remuneração; 

 

5. Critérios para os candidatos (a) a bolsistas baseados no Artigo 2º da 

RESOLUÇÃO DEX – 02/2018: 

5.1. Não possuir vínculo familiar com o coordenador do Projeto; 

5.2. Ter disponibilidade de 15 (quinze) horas mensais para as atividades de extensão e 

pesquisa do Projeto, incluídos planejamento, estudo, pesquisa, produção, avaliação e 

atividades em geral – sendo às segundas e quartas-feira à noite um horário obrigatório; 

5.3. Não receber bolsa PIBEX ou quaisquer outras remunerações em programas 

institucionais; 

5.4. Não possuir pendências acadêmicas ou administrativas relacionadas aos 

compromissos assumidos anteriormente em eventos, projetos ou programas; 

5.5. 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; 

5.6. Apresentar o Termo de Compromisso de Estudante Extensionista. 

 

6. Outros critérios requeridos para as atividades a serem desenvolvidas no projeto:  

6.1 Preferencialmente ter participado de uma das disciplinas sobre Contadores de 

histórias, ou frequentado o projeto nas quartas feiras; 

6.2. Ter conhecimentos em Web design (HTML, CSS e JAVA SCRIPT);  

6.3. Ter conhecimentos em Edição de Vídeo (Adobe Premiere CS6 ou versões 

posteriores, Adobe After Effects CS6 ou versões posteriores);  

6.4. Ter conhecimentos em Edição de Imagem (Photoshop CS6 ou versões posteriores); 

6.5. Ter conhecimentos gerais sobre redes sociais e plataformas de reuniões (Teams, 

Meet, Zoom). 
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6.6. Ter disponibilidade para participar dos encontros semanais da ação Ciranda 

Brincante, nas quartas feiras de 19 às 22h. 

 

7. Critérios em caso de empate: 

7.1. Vulnerabilidade econômica comprovada; 

7.2. Maior tempo de curso, validada pelo ano da matrícula vigente. 

 

8. Atribuições do (a) bolsista: 

8.1. Participar nas reuniões semanais do Projeto, na Ciranda Brincante; 

8.2. Participar da equipe na pré-produção, produção, pós-produção, divulgação, registro, 

clipagem, relatórios, das ações de extensão do Projeto Vou te Contar! Contadores de 

Histórias – sessões de histórias, oficinas, pique nique e outras demandas que o Projeto for 

assumindo; 

8.3. Produzir Post para a divulgação das atividades, alimentando as redes sociais; 

8.4. Organizar materiais de acervo das ações desenvolvidas; 

8.5. Cumprir o plano de trabalho específico para ações do projeto; 

8.6. Entregar relatórios parciais e finais de cada ação realizada do projeto. 

 

9. Documentação necessária à inscrição 

9.1.  Preenchimento do Formulário de inscrição:  

https://docs.google.com/forms/d/1NRr0P4wV6sPWWT1-

AwM7AMzb3z_H5wtEAzqmu0nBXpo/edit  

 

9.2. Cadastro no respectivo projeto de extensão na plataforma SIGAA, respondendo 

as solicitações e incluindo o link do Currículo Lattes. 

 

10.  Resultado 

Os selecionados serão divulgados no site do Departamento de Artes Cênicas da UnB 

(www.cen.unb.br). 

 

11. Cronograma: 

https://docs.google.com/forms/d/1NRr0P4wV6sPWWT1-AwM7AMzb3z_H5wtEAzqmu0nBXpo/edit
https://docs.google.com/forms/d/1NRr0P4wV6sPWWT1-AwM7AMzb3z_H5wtEAzqmu0nBXpo/edit
http://www.cen.unb.br/
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Atividade Período: 

Divulgação da Chamada 12/05/2022 

Inscrições 12 a 20/05/2022 

Análise das documentações e avaliação 

das solicitações 

21 a 26/05/2022 

Resultado 26/05/2022 

Vigência das atividades 01/06/2022 

 

12.  Disposições Gerais: 

12.1.  A este trâmite não caberá recurso; 

12.2  Os casos não previstos nesta Chamada serão submetidos à deliberação da 

coordenação do projeto. 

 

 

Brasília, 12 de maio de 2022 


