
 

 

 

 

 

CHAMADA PÚBLICA 

Cuidando dos idosos e de seus cuidadores na Universidade de Brasília 

(Período de Vigência do Projeto: 01/04/2022 à 31/12/2022) 

(Edital PIBEX 01/2022) 

O projeto de extensão Cuidando dos idosos e de seus cuidadores na Universidade de Brasília 

(UnB) vem por meio desta tornar público a chamada púlbica para a seleção de estudantes 

interessados em atuar no projeto na condição de bolsista de extensão. 

1. Sobre o projeto 

O Projeto Cuidando dos idosos e de seus cuidadores na Universidade de Brasília faz parte 

das atividades do Programa Liga Acadêmica de Gerontologia e Geriatria da UnB 

(LAGGUnB), do Núcleo de Estudos e Pesquisas da Terceira Idade (NEPTI) do Centro de 

Estudos Avançados Multidisciplares (CEAM), cujo o principal objetivo é oferecer um espaço 

humanizado de assistência, promoção e educação em saúde relacionada ao envelhecimento, 

com ênfase na orientação e promoção do autocuidado e independência funcional para idosos e 

seus cuidadores, em especialmente para idosos com demência residentes no Distrito Federal. 

 

2. Sobre as inscrições 

Fazer a inscrição até dia 14/03/2022, às 18:00, pela plataforma SIGAA, conforme as orientações 

abaixo: 

- Acesse o site: https://sigaa.unb.br; 

- Localize o projeto: Cuidando dos idosos e de seus cuidadores na Universidade de Brasília 

- Preencha o formulário disponibilizado pelo próprio sistema, colocando os dados adicionais. 

- *Em caso de dúvidas, escrever para o Decanato de Extensão: dtedex@unb.br. 

3. Perfil dos(as) estudantes 

1. Ser estudante regularmente matriculado(a) nos cursos da UnB. 

2. Ter participado pelo menos 1 (um) semestre como voluntário(a) do projeto ou da Liga 

Acadêmica de Gerontologia e Geriatria da UnB (LAGGUNB) 

3. Ter disponibilidade de 15 (quinze) horas semanais presenciais ou remotas, conforme a 

necessidade e o plano de trabalho do projeto, para as atividades de extensão do PROJETO 

ao qual está vinculado(a), incluídos o planejamento, o estudo, a avaliação e as atividades 

junto à comunidade. 

4. Ter domínio de ferramentas digitais como Instagram, YouTube, Facebook, Streamyard e 

outros. 



 

 

 

 

 

5. Não ser bolsista em outro projeto de extensão da UnB. 

4. Sobre as bolsas 

Quantidade: 01 (uma) 

Período da bolsa: 01/04/2022 a 31/12/2022 

Valor da bolsa: R$ 400,00 

*Observação: as bolsas serão pagas diretamente na conta do estudante selecionado – devendo 

ser conta corrente bancária em nome próprio, não serão aceitas conta-poupança ou conta 

conjunta. 

 

5. Seleção dos(as) estudantes: 

5.1. Análise do Curriculum Lattes, devidamente cadastrado no CNPq (www.cnpq.br) 

Plataforma Lattes. 

5.2. Carta de intenções (até 1 página) com: apresentação do(a) estudante (nome 

completo e matrícula); curso de origem; interesse em participar do projeto; 

contribuições ao projeto; disponibilidade. 

5.3. Na Carta devem ser informados: link do Curriculum Lattes, dados pessoais (e-

mail, Identidade e CPF) 

5.4. A Carta de Intenções com as informações solicitadas devem ser enviadas para o 

e-mail da coordenadora do PEAC: andreamathes@unb.br conforme cronograma 

abaixo. 

6. Cronograma 

Processo Seletivo Datas 

Lançamento do Edital 07/03/2022 

Inscrições no SIGAA e envio da Carta de Intenções Até 14/03/2022 

Resultado da seleção 

- Informado pelo e-mail dos(as) candidatos(as) 

17/03/2022 

Entrega do Termo de Compromisso assinado pelo 

estudante selecionado (Via SEI-UnB) 

20/03/2022 

 

Brasília, 07 de março de 2022. 

 

Profa. Dra. Andréa Mathes Faustino 

Coordenadora do PEAC 

Cuidando dos idosos e de seus cuidadores na Universidade de Brasília 

Site da LAGGUNB: https://laggunb.com/ 
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