
SELEÇÃO DE ESTUDANTES BOLSISTAS PIBEX PARA O PROJETO DE EXTENSÃO 

 “Bate-Papo Literário da UnB” 

 

Viemos, por meio desta, tornar público o processo de seleção de alunos bolsitas 

PIBEX para o projeto de Extensão Bate-Papo Literário da UnB. Trata-se de uma chamada 

para 02 (dois) estudantes (de graduação).  

As atividades das(os) estudantes se iniciarão no mês de maio de 2021 

(01/05/2021) e findarão em dezembro de 2021 (31/12/2021). As(Os) selecionadas(os) 

executarão as seguintes funções:  

a) Organização do calendário de atividades do ano;  

b) Elaboração da lista de presença dos participantes dos encontros mensais;  

c) Ajuda no contato e articulação dos/as convidados/as e parceiros internos e 

externos para os encontros do Bate-Papo Literário da UnB;  

d) Ajuda na divulgação interna e externa dos encontros do Bate-Papo Literário 

da UnB;  

e) Atuação na mediação das rodas de conversa e nos eventos do Bate Papo 

Literário da UnB;  

f) Administração/Moderação das redes sociais, por meio das quais divulgamos o 

projeto; 

g) Sistematização das considerações e avaliações dos encontros e eventos, para 

relatórios futuros;  

h) Elaboração do relatório final, junto à coordenação do projeto;  

i) Apresentação de trabalho; planejamento e execução de atividade do projeto 

na Semana Universitária. 

INSCRIÇÃO: Interessadas(os) devem enviar um e-mail para bpl.unb@gmail.com 

com o assunto especificado da seguinte forma: “SELEÇÃO EXTENSIONISTA BPL 2021” 

até o dia 14/04/2021. No e-mail, inclua os seguintes documentos anexos:  

 

 

 

 

 



 Histórico Escolar e Carta de intenção 

Na carta de intenção deve ser mencionada: 1. Sua motivação em participar do 

projeto; 2. Propostas de contribuição; 3. Relatos sobre as experiências que teve nos 

encontros do Bate-Papo Literário; 4. Propostas de temáticas, convidados e ações; 5. 

Habilidades requeridas que possui; 6. Disponibilidade de tempo;  

A classificação das(os) candidatas(os) respeitará os seguintes critérios:  

1. Disponibilidade de 15 horas semanais para o projeto, especialmente no 

horário dos eventos regulares na terceira quinta-feira de cada mês, no período da tarde, 

das 18h-19h;  

2. Ter participado, ao menos, de um encontro já realizado do Bate-Papo Literário 

da UnB;  

3. Ter conhecimento e habilidade com mídias sociais e tecnologias digitais, para 

divulgação do projeto;  

4. Ter interesse em literatura;  

5. Se comprometer em estabelecer contatos e articulações com organizações da 

comunidade externa (não acadêmica). 

E-mails não recebidos por questões técnicas, sem o assunto corretamente 

especificado ou sem os documentos requeridos, não serão considerados para a seleção. 

Até dia 20/04/2021 será divulgada a classificação dos/as estudantes selecionados/as. 

A(O) candidata(o) é responsável por buscar as informações do resultado. 

 

Profa. Dra. Érica Quinaglia (FCE/UnB) 
Prof. Dr. Flávia Mazitelli (FCE/UnB) 

Prof. Dra. Josenaide dos Santos (FCE/UnB) 
Profa. Dra. Patrícia Rezende (FCE/UnB) 
Prof. Dr. Renato C. Rezende (LIP/UnB) 

 
 (Docentes do Projeto de Extensão “Bate-Papo Literário da UnB”) Contato: 

bpl.unb@gmail.com;  

Início da Vigência do Projeto: 01/05/2021 


