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Edital Nº DEG / DEX / DAC n. 20/2018 

Vida Estudantil da Universidade de Brasília - Etapa de Seleção Interna 

"Felicidade como caminho da aprendizagem na Universidade no século 21" 

Coordenação: Thiago Gehre Galvão (IREL/UnB) 

Subcoordenação: Cristina Inoue (IREL/UnB) 

1- Finalidade 

Este edital, proposto pelo Instituto de Relações Internacionais da 

Universidade de Brasília (IREL), institui as normas referentes ao projeto Vida 

Estudantil na Universidade de Brasília, o qual consiste em integrar estudantes 

provenientes de outros estados brasileiros e de outros países à Universidade, à 

cidade de Brasília e entre si, dessa forma promovendo boa qualidade de vida a 

esses e um melhor proveito dos espaços e atividades acadêmicos. Alinhando-se à 

Agenda 2030 e aos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), este projeto 

divide-se em 8 (oito) etapas distribuídas em 8 (oito) meses de duração, e 

disponibilizará até 12 (doze) bolsas, sendo 4 (quatro) para cada ação.  

2- Público Atendido 

O projeto atende a estudantes regularmente matriculados em cursos de 

graduação na Universidade de Brasília, preferencialmente oriundos de outros 

estados da Federação ou de outros países (migrantes e refugiados).   

3- Inscrição 

A inscrição para este projeto exige, impreterivelmente, que o candidato tenha 

disponibilidade para participar das atividades, que serão sobretudo nos finais de 

semana, e dará prioridade para aqueles que demonstrarem real interesse em se 

desempenhar nas atividades.  
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3.1 Formulário para a inscrição: 

https://docs.google.com/forms/d/
1KSB4jzCUuLXgg30IV7bnUe4MaOrBuIoA8uiaZUd0n5s/edit?ts=5d1d58a8 

4- Seleção 

A seleção dos candidatos se dará mediante o preenchimento de um 

questionário (presencial ou online), e posteriormente pela realização de uma 

entrevista via Hangouts.  

4. 1 Seleção de bolsistas   

4. 1.1 Critérios para seleção de bolsistas: 

a. Estar regularmente matriculado em graduação na Universidade de 

Brasília, com matrícula ativa; 

b. Não possuir vínculo empregatício externo ou interno à Universidade de 

Brasília; 

c. Não possuir vínculo familiar de qualquer espécie com o Coordenador 

ou com o Subcoordenador do projeto; 

d. Não receber remuneração em quaisquer outros programas 

institucionais durante a vigência da bolsa, nem perceber ou acumular 

outras bolsas de qualquer natureza, exceção feita aos benefícios 

ligados ao programa de assistência estudantil desta Universidade. 

e. Não possuir pendências acadêmicas ou administrativas relacionadas 

aos compromissos assumidos, anteriormente, em Projetos, Atividades 

ou Programas vinculados ao Decanato de Ensino de Graduação 

(DEG), ao Decanato de Extensão (DEX) ou ao Decanato de Assuntos 

Comunitários (DAC). 

4. 1.2 Documentos comprobatórios 

Alínea a do tópico 4. 1.1 - o aluno candidato deverá anexar sua 

https://docs.google.com/forms/d/1KSB4jzCUuLXgg30IV7bnUe4MaOrBuIoA8uiaZUd0n5s/edit?ts=5d1d58a8
https://docs.google.com/forms/d/1KSB4jzCUuLXgg30IV7bnUe4MaOrBuIoA8uiaZUd0n5s/edit?ts=5d1d58a8
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declaração de aluno regular da Universidade de Brasília no momento da inscrição. 

Alíneas b, c, d e e do tópico 4. 1.1 - o aluno candidato deverá elaborar 

declaração de próprio punho e anexá-la no momento de inscrição.  

5- Vagas e Bolsas 

Serão classificados os 15 (quinze) melhores candidatos. O Edital prevê até 

12 bolsas-auxílio   na importância de R$400,00 (quatrocentos reais), pelo período de 

vigência de 8 (oito) meses, a ser depositada em conta bancária fornecida pelo 

candidato beneficiado. 

6- Resultado 

O resultado deste processo seletivo se dará na data de 11 (onze) de julho de 

2019, sendo divulgado no endereço eletrônico do DEG (www.deg.unb.br).  

7- Disposições Gerais 

A qualquer momento este Edital poderá ser, em partes ou totalmente, 

encerrado, anulado ou revogado, seja por decisão unilateral do DEG, seja por 

motivo de interesse público ou por exigência legal, sem que isso implique direitos à 

indenização, reclamação ou recurso de quaisquer natureza. 

7.1 – Caso o aluno contemplado desista da bolsa, deve informar sua decisão 

ao DEG com maior brevidade possível. 

7.2 – Os casos omissos serão decididos pela Coordenação de Apoio 

Acadêmico da DAIA. 

http://www.deg.unb.br
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