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INSTITUTO DE LETRAS 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS  
EDITAL Nº 02/2022 – UnB/IL 

SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA ATUAÇÃO EM  
AÇÕES DE EXTENSÃO DO IL ENTRE JULHO E NOVEMBRO DE 2022 

 
O Instituto de Letras (IL) torna público o Edital nº 02/2022 que tem como objetivo selecionar 06 
estudantes dos cursos de graduação do IL/UnB ou membros da comunidade, fluentes em Libras e 
interessados em atuar como bolsistas no Instituto de Letras/UnB, em especial, no Projeto de extensão 
“UnB 60 anos: o legado do Instituto de Letras 1962-2022”, aprovado no Edital Programa Especial de 
Extensão "UnB 60 anos – 2ª Etapa” de 16 de dezembro de 2021, CONSIDERANDO: 
 
a) a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para 
a promoção da acessibilidade de forma a garantir às pessoas com deficiência auditiva o direito à 
informação, por meio da eliminação de qualquer barreira que possa impedir a comunicação. 

b) a Lei nº 10.436, de 22 de abril de 2002, que reconhece a Língua Brasileira de Sinais - Libras como 
meio legal de comunicação e expressão a e outros recursos de expressão a ela associados. 

c) o Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, que promulga a Convenção Internacional sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, garantindo que os Estados Parte 
promovam outras formas apropriadas de assistência e apoio a pessoas com deficiência, a fim de 
assegurar a essas pessoas o acesso a informações; e no quesito liberdade de expressão e de opinião e 
acesso à informação tomarão todas as medidas apropriadas para assegurar [...], inclusive à liberdade 
de buscar, receber e compartilhar informações e ideias, em igualdade de oportunidades com as demais 
pessoas e por intermédio de todas as formas de comunicação de sua escolha. 

d) a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência); 

e) a Política Integrada da Vida Estudante da Universidade de Brasília; 

f) a Resolução do Conselho de Administração nº 50/2019, que institui a Política de Acessibilidade da 
Universidade de Brasília; 

g) a Política de Direitos Humanos da Universidade de Brasília.  

 
1. DA APRESENTAÇÃO  
 
O projeto “UnB 60 anos: o legado do Instituto de Letras 1962-2022” busca realizar atividades da 2ª etapa 
do Programa Especial de Extensão “UnB 60 anos”. Essas atividades estão sendo desenvolvidas de abril a 
novembro de 2022, como comemoração do aniversário de 60 anos da UnB. Com estas ações pretende-se 
visibilizar a história do Instituto de Letras, assim como promover o diálogo com a comunidade e divulgar 
o conhecimento acadêmico e científico produzido no instituto durante esses 60 anos. Tem por objetivos: 
 

a) resgatar e visibilizar a história do Instituto de Letras, as memórias relacionadas à sua criação 
e desenvolvimento, às fortalezas e dificuldades, à sua contribuição para a produção científica e 
acadêmica que acompanha as demandas de Brasília;  

b) apresentar e discutir os grandes temas de interesse e relevância social, na área de Linguística 
e Letras, em âmbito local, nacional e internacional;  

c) promover articulações e parcerias entre diferentes segmentos da sociedade brasileira e 
internacional, orientados pelo papel da Universidade de Brasília na construção de um projeto 
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nacional de desenvolvimento;  

d) demonstrar as necessidades educacionais e pedagógicas das(os) estudantes em suas 
diversidades;  

e) divulgar as ações de pesquisa realizadas no âmbito do IL;  

f) informar e divulgar a diversidade linguística e cultural do Brasil, contemplando as línguas 
indígenas e as línguas de sinais, entre outras línguas;  

g) divulgar a literatura, contemplando as literaturas das línguas indígenas, das línguas de sinais, 
e a de outras línguas;  

h) propiciar contato com outras línguas como espanhol, francês, japonês, coreano, alemão, 
árabe, Libras etc. 

 
2. DA FINALIDADE DO PROCESSO SELETIVO 
 
2.1 O objetivo do processo seletivo é selecionar bolsistas, estudantes de cursos de graduação do IL/UnB 
ou membros da comunidade, fluentes em Libras, interessados em atuar como bolsistas no apoio ao 
desenvolvimento de atividades de promoção da acessibilidade no âmbito das ações de extensão do 
Instituto de Letras. 
 
2.2.1. Neste momento, a atuação se dará, em especial, no Projeto de extensão “UnB 60 anos: o legado do 
Instituto de Letras 1962-2022”, aprovado no Edital Programa Especial de Extensão "UnB 60 anos – 2ª Etapa” 
de 16 de dezembro de 2021. 
 
 
3. DOS REQUISITOS DA(O) BOLSISTA 
 
3.1. Ser estudante ou profissional da comunidade, fluente em Libras, com experiência na tradução de 
Libras-Português-Libras. 
3.2. Terão prioridade, os estudantes fluentes em Libras, matriculados em curso de graduação do 
Instituto de Letras da Universidade de Brasília, preferencialmente, no curso de Língua de Sinais Brasileira 
e Português como Segunda Língua. 
3.3. Não possuir pendências acadêmicas ou administrativas relacionadas aos compromissos assumidos 
anteriormente em eventos, projetos ou programas. 
3.4. Não estar recebendo outra bolsa ou quaisquer outras remunerações em programas institucionais, 
exceto assistência estudantil. 
3.5. Ter disponibilidade mínima de 15 horas semanais (60 horas mensais) presenciais ou remotas, 
conforme a necessidade do plano de trabalho, para as atividades de extensão do projeto ao qual está 
vinculado. 
3.5.1. O tempo a ser contado para cumprimento das horas de atuação nas ações do projeto será 
computado, considerando-se o tempo individual efetivo de atuação na acessibilidade do português para 
a Libras ou da Libras para o português. 
3.6. Possuir disponibilidade para reuniões on-line e contatos periódicos pelo Whatsapp. 
3.7. Possuir computador com acesso à internet, que permita acompanhar a gestão de transmissões de 
vídeos on-line ao vivo, quando for o caso. 
3.8. Possuir conhecimento de gestão e acesso às plataformas Teams, Streamyard, Youtube e Rnp, para 
acessar e garantir a acessibilidade em transmissões ao vivo, criação, upload etc. 
3.9. Possuir conhecimentos básicos em softwares de edição de imagem, áudio, vídeo e legendagem 
como Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere, Canva e outros semelhantes. 
3.10. Possuir conhecimento do gerenciamento de redes sociais como Instagram, Facebook e outras, bem 
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como para criação de conteúdo acessível para estas redes.  
 
 
4. DAS BOLSAS E VAGAS 
 
4.1. Serão ofertadas 12 (doze) bolsas de extensão para 06 (seis) bolsistas, financiadas pelo Instituto de 
Letras. 
4.2. Cada bolsa tem o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). 
4.3. O recurso orçamentário para concessão de bolsas é oriundo do Decanato de Extensão para a Ação 
Projeto UnB 60 anos – Etapa I. 
4.4. Cada bolsista selecionado, e que cumprir os quesitos exigidos neste edital, receberá duas bolsas, 
sendo a primeira paga após o primeiro mês de exercício das atividades e a segunda e última bolsa paga 
após o último mês de exercício das atividades. 
4.5. A atuação das(os) bolsistas se dará de 18/07 a 12/12/2022. 
4.6. Serão criados cadastros reserva para o caso de haver candidatas(os) inscritas(os) e aptos em 
número superior ao número de bolsas previstas. 
4.7. O recebimento de bolsa não constitui vínculo empregatício com a Fundação Universidade de 
Brasília. 
 
 
5. DAS INSCRIÇÕES, SELEÇÃO E RECURSO 
 
5.1. As inscrições estarão abertas das 7h do dia 13 de julho até as 23h59 do dia 15 de julho de 2022. 
5.2. Para se inscrever, é necessário preencher o formulário disponível em:  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=oZs17AtjK024M8jm1I-
AWajFUewe4r1GsmmLO_DwGcxUOElIS0NFVUROUk4xUFFENDFMQU9RSDFEUyQlQCN0PWcu 

5.3. Os requisitos de inscrição deste Edital estão especificados no item 3. 
5.4. Os candidatos inscritos até o dia e horário especificados no item 5.1 receberão resposta por e-mail 
confirmando a inscrição. O candidato deverá verificar sua caixa de Spam. 
5.5. A responsabilidade pela inscrição é somente do discente interessado. 
5.6. A documentação apresentada e demais informações são de inteira responsabilidade da(o) discente, 
que responderá por quaisquer aspectos relativos à falsidade de informações. 
5.7. Ao se inscrever para esta Chamada Pública, a(o) candidata(o) concorda com todos os itens nela 
presentes. 
 
 
6.  CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
 
6.1. Caberá a equipe do Colegiado de Extensão do Instituto de Letras realizar a seleção dos estudantes 
bolsistas deste projeto. 
6.2. A seleção dar-se-á a partir da análise do formulário de inscrição e dos anexos solicitados. 
6.2.1 Segue relação dos documentos solicitados: 

6.2.1.1. formulário de inscrição devidamente preenchido; 
6.2.1.2. histórico escolar da graduação; 
6.2.1.3. Currículo Vitae ou Lattes; 
6.2.1.4. Justificativa de interesse em participar do processo seletivo; 
6.2.1.5. certificado comprobatório de cursos de Libras ou de Tradução e Interpretação em Libras-
Português-Libras; 
6.2.1.6. comprovante de experiência em evento com promoção de acessibilidade em Libras; 
6.2.1.7. vídeo de 2 minutos com uma apresentação pessoal do bolsista, em Libras. 

6.3. Os candidatos serão selecionados com base nos seguintes critérios: 
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6.3.1. ser fluente em Libras, com base nas habilidades linguísticas com a Libras, mencionadas nos 
itens 6.2.1.2 e 6.2.1.3 deste edital: 100 pontos. 
6.3.2. ser prioritariamente estudante do curso de Língua de Sinais Brasileira – Português como 
Segunda Língua; 
6.3.3. ser, prioritariamente, estudante de curso de Licenciatura na Universidade de Brasília; 
6.3.4. Em caso de empate, o desempate se dará pelo IRA. 

6.4 Será indeferida a inscrição feita por qualquer meio que não seja o formulário oficial informado neste 
edital. 
 
 
7. RESULTADOS E RECURSOS 
 
7.1. O resultado provisório será divulgado em 16 de julho de 2022, na página web do Instituto de Letras e 
no Facebook do grupo do CALET - Letras UnB. O resultado será por ordem de classificação e a identificação 
do(s) candidato(s) será feita pelo número de matrícula. 
 
7.2. O prazo para recorrer do resultado provisório da decisão publicada deverá será feito entre 16 e 17 de 
julho de 2022. 
 
7.3. O recurso deverá ser enviado para os e-mails: mcarolina@unb.br e sandra.nascimento@unb.br, com 
o título “RECURSO BOLSISTA - Chamada IL - UnB 60 anos - 2ª Etapa - Acessibilidade”. 
 
7.4. Não serão recebidos recursos fora do prazo estipulado neste Edital. Não serão aceitos recursos por 
documentação incompleta, uma vez que a entrega de toda a documentação comprobatória deverá 
acontecer na fase das inscrições. 
 
7.5. O resultado final será divulgado em 18 de julho de 2022, na página web do Instituto de Letras e no 
Facebook do grupo do CALET - Letras UnB. 
 
7.6. Os resultados serão divulgados por ordem de classificação, e a identificação do candidato será feita 
pelo número de matrícula informado. 
 
 
8. DAS ATRIBUIÇÕES DOS BOLSISTAS 
 
8.1 Caberá aos bolsistas selecionados cumprir as 15 horas semanais, em horário a ser definido pelos 
coordenadores das ações. 

8.2 Aos bolsistas caberá auxiliar os coordenadores nos trabalhos de planejamento, organização e 
promoção da acessibilidade no âmbito das ações de extensão do Instituto de Letras relativas ao referido 
projeto. 

8,3. O(s) bolsista(s) que não cumprir(em) com as atribuições estipuladas neste edital ou que 
apresentar(em) desempenho insatisfatório, avaliado pelos coordenadores do projeto, devidamente 
justificado mediante relatório, será/serão desligado(s) e substituído(s) imediatamente, respeitando a 
ordem de classificação final deste Edital. 

 
9. SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DE BOLSAS 
9.1. A avaliação periódica dos bolsistas será realizada por Equipe do Instituto de Letras, com 
conhecimento de Libras, tendo como base a interação diária com cada bolsista. 
9.2. A suspensão ou cancelamento do pagamento das bolsas poderá se dar a qualquer tempo, 
garantida a ampla defesa e o contraditório, em caso de: 
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a. irregularidades nas documentações exigidas pelo Edital; 
b. descumprimento injustificado das atividades previstas; 
c. a solicitação de suspensão ou cancelamento do pagamento das bolsas deverá ser formalizada 
por meio do preenchimento e envio de formulário; 
d. desistência da atividade, por meio de envio de carta para os e-mails: mcarolina@unb.br e 
sandra.nascimento@unb.br. 
 

10. CRONOGRAMA 
 

Período de inscrição:  13 a 15 de julho de 2022 
Divulgação do resultado preliminar:  16 de julho de 2022 
Recursos sobre o resultado preliminar:  16 e 17 de julho de 2022 
Resultado final:  18 de julho de 2022 
Início da execução das atividades:  19 de julho de 2022 

 
 
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
11.1. Os bolsistas selecionados deverão assinar digitalmente, via SEI, o Termo de Compromisso de 
Extensionista. 
11.2. O bolsista selecionado que não assinar o Termo de Compromisso de Extensionista até a data 
indicada será desclassificado e substituído pelo cadastro de reserva, seguindo a lista de espera. 
11.3. A previsão para o começo das atividades dos bolsistas é dia 19 de julho de 2002. 
11.4. É de total responsabilidade do estudante extensionista acompanhar o resultado da seleção em 
sua caixa de e-mails, na página web do Instituto de Letras e no Facebook do grupo do CALET - Letras UnB.  
11.5. Dúvidas sobre esta chamada pública poderão ser dirimidas pelos e-mails: mcarolina@unb.br e 
sandra.nascimento@unb.br. 
11.6. Casos omissos serão analisados por comissão específica para tal finalidade. 
 
 
 

Profa. M. Carolina Calvo Capilla 
Coordenadora do Projeto de extensão  

 
 

Sandra Patrícia de Faria do Nascimento 
Coordenadora de Extensão do IL 

 
 

Profa. Gladys Plens de Quevedo Pereira de Camargo 
Vice-Diretora do Instituto de Letras 
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