FACULDADE DE CEILÂNDIA – FCE
COORDENADORIA DE EXTENSÃO
CHAMADA PÚBLICA TRADUTOR PORTUGUÊS PARA LIBRAS DURANTE A SEMUNI/FCE 2021
1 – Esta chamada pública, financiada com recursos da Faculdade de Ceilândia-FCE, visa estimular e viabilizar a
participação de estudantes de graduação intérpretes de libras para auxiliarem com a tradução durante a semana
universitária UnB 2021, realizado na Faculdade de Ceilândia – FCE.
2 – Público atendido: Alunos de graduação da UnB – Universidade de Brasília. Fluente em libras
3 – A chamada:
3.1 - Evento: Semana Universitária FCE “Tecer Esperanças para a Saúde: Sonhar a Agir por um mundo justo, em
tempos de pandemia”
3.2 - Coordenadora: Profa. Dra. Patrícia de Souza Rezende Anderle e-mail: psrezende@unb.br
3.3 - Período de vigência da bolsa: 27.09.2021 a 01.10.2021. Início das atividades: 27.09.2021
3.4 - Seleção entre os dias 11 a 18.08.2021 até 23:00 hs. Enviar e-mail: semunifce@gmail.com, com o assunto
especificado: “chamada tradutor e intérprete português para libras”.
Os bolsistas deverão atender aos critérios listados na RESOLUÇÃO DEX – 02/2018:
a) Não possuir vínculo familiar com o(a) coordenador(a) do Projeto;
b) Ter disponibilidade mínima de 15 (quinze) horas durante a semana universitária 2021;
c) Não receber bolsa PIBEX ou quaisquer outras remunerações em programas institucionais no mês
setembro 2021;
d) Não possuir pendências acadêmicas ou administrativas relacionadas aos compromissos assumidos
anteriormente em eventos, projetos ou programas;
e) Apresentar o Termo de Compromisso de Estudante Extensionista (anexo 1);
f) Outros critérios que o(a) coordenador(a) considerar pertinente às atividades do evento, como: 1. Boa
conexão de internet; 2. Possuir acesso a equipamentos para realização das atividades; 3. Ser titular de conta
corrente em banco oficial/instituição financeira oficial;
4 – A solicitação deverá ser apresentada pelo estudante, via e-mail: semunifce@gmail.com, especificando o assunto:
chamada tradutor e intérprete português para libras, na data prevista no cronograma deste edital, devendo
conter digitalizados em PDF:
a) Termo de compromisso do estudante extensionista (anexo 1) corretamente preenchido e assinado de
punho próprio pelo estudante;
b) Registro geral RG e cadastro de pessoas físicas CPF.
c) Corpo do e-mail expondo manifestação de interesse;
d) Comprovação do Rendimento acadêmico;
e) Comprovante de aluno regular/declaração de vínculo;
f) Experiência em tradução de português para LIBRAS.
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5 – Serão indeferidas as solicitações encaminhadas:
a. Fora do prazo, conforme cronograma desta chamada pública;
b. Com documentos incorretos e/ou sem as devidas assinaturas.
6 – A coordenação de extensão da FCE é responsável pela supervisão da atividade do estudante participante e
deverá formalizar a sua exclusão em caso de não comparecimento, de não cumprimento da participação no evento
proposto ou desistência por quaisquer motivos.
7 – Auxílio a ser concedido: O montante total de recursos para custear esse edital será de R$2.000,00 (dois mil reais)
e será concedido no valor de uma parcela única, previsto de crédito individual máximo de R$ 400,00 (quatrocentos
reais) a ser depositado em conta bancaria de titularidade do aluno;
8 – A presente chamada pública poderá ser encerrada, revogada ou anulada, a qualquer tempo, no todo ou em parte,
seja por decisão unilateral da Faculdade de Ceilândia - FCE, seja por motivo de interesse público ou exigência legal,
sem que isso implique direitos à indenização ou reclamação de qualquer natureza.
9 – Os casos omissos serão decididos em comissão organizadora do evento Semana Universitária FCE “Tecer
Esperanças para a Saúde: Sonhar a Agir por um mundo justo, em tempos de pandemia”
10 – A presente chamada pública entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Em adição, a seleção será através da análise dos seguintes critérios de pontuação e classificação, não eliminatórios
(arquivos a serem enviados em PDF):
- E-mail demonstrando interesse pela participação de intérprete do evento e relato de experiência em
tradução simultânea de português para LIBRAS (0 a 5 pontos)
- Rendimento acadêmico acima de 2 (IRA ≥2)

(0 a 2 pontos)

- Experiência comprovada por meio de currículo, certificado ou outra ferramenta comprobatória (link de
vídeo ou evento) sua capacidade de traduzir palestras/conferências, de forma simultânea, de português para
LIBRAS (0 a 3 pontos).
TOTAL CLASSIFICAÇÃO: entre 5 e 10 pontos. Abaixo de 5 pontos será desclassificado.

CRONOGRAMA
PUBLICAÇÃO DA CHAMADA

11/08/2021

INSCRIÇÃO

11/08/2021 ATÉ 18/08/2021 23:00 HS

RESULTADO FINAL

23/08/2021

PERÍODO DAS ATIVIDADES DO BOLSISTA SELECIONADO

27/09/2021 ATÉ 01/10/2021
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