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CHAMADA PÚBLICA DOCCA Nº 01/2018 

 

Chamada pública para seleção de 
bolsistas para atuação no PromeDEA 
(Projeto Memória da DEA) edição 
2018.  

 

A Diretoria de Organizações Comunitárias, Cultura e Arte, do Decanato de 

Assuntos Comunitários, da Universidade de Brasília (UnB/DAC/DOCCA) torna 

pública a seleção de alunos(as) interessados(as) em participar como bolsistas 

do Projeto Memória da DEA - edição 2018.  

 

1. DA APRESENTAÇÃO 

 

O projeto Memória das diretorias DEA DOCCA e DEL consiste no 

desenvolvimento e aplicação de uma metodologia de catalogação e 

digitalização do acervo de documentos, figurinos e objetos cenográficos da 

Diretoria de Esporte Arte e Cultura (DEA), extinta em 2017, da Diretoria de 

Organizações Comunitárias, Cultura e Arte (DOCCA) e da Diretoria de Esporte 

e Lazer (DEL). Além disso, também visa promover a produção de material de 

divulgação desse acervo, bem como acolher a comunidade para visitação, 

acesso e empréstimo dos materiais ali presentes para fins de pesquisa ou de 

outras produções. O acervo físico e digital de documentos diversos 

(administrativos e históricos) será organizado conforme normas arquivísticas e 

museológicas.  

 

Os bolsistas selecionados atuarão em quatro Eixos de Atuação: Arquivo 

Central, Museologia, UnBTV e DOCCA.  

 

a) O Eixo Arquivo Central trabalhará uma metodologia de catalogação, 

acondicionamento e disponibilização em plataforma própria dos 

documentos designados como arquivísticos, tais como Atas de Posse, 

documentos administrativos, fotografias, etc.  
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b) O Eixo Museologia tratará do acervo de figurinos, materiais cenográficos, 

cartazes, banners, etc.  

c) O Eixo UnBTV fará a memória oral, com produção de materiais 

audiovisuais a partir das entrevistas com personalidades que compõem a 

história das diretorias DEA, DOCCA e DEL.  

d) O Eixo DOCCA ficará com a comunicação e divulgação dos materiais 

elaborados e produzidos pelo projeto PromeDEA. 

 

2. DOS REQUISITOS DO(A) BOLSISTA 

2.1 Ser estudante devidamente matriculado(a) em curso de graduação na 

Universidade de Brasília. 

2.2 Ter situação de vulnerabilidade socioeconômica caracterizada a partir de 

estudo socioeconômico realizado pela Diretoria de Desenvolvimento Social do 

DAC da UnB (UnB/DAC/DDS). 

2.2.1 A soma dos benefícios pecuniários oriundos do recurso do 

Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) não poderá 

ultrapassar o valor de um salário mínimo e meio. Caso a soma dos 

benefícios concedidos ao estudante ultrapasse o valor supracitado, o 

valor da bolsa de extensão será reajustado individualmente para 

adequar-se a esse limite.  

2.3 Não possuir pendências acadêmicas ou administrativas relacionadas aos 

compromissos assumidos anteriormente em eventos, projetos ou programas da 

DOCCA. 

2.4 Ter disponibilidade de 15 (quinze) horas semanais para as atividades do 

programa de ações comunitárias, de extensão e pesquisa do PromeDEA, 

incluídos planejamento, estudo, avaliação e atividades em geral, no horário das 

8h às 18h. 

 

3. DAS BOLSAS E VAGAS 

3.1. Serão ofertadas 17 (dezessete) bolsas provenientes de recurso do Plano 

Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes – fonte: 100). 



                    Decanato de Assuntos Comunitários 

Diretoria de Organizações Comunitárias,  

Cultura e Arte 
 

                                                                                                                 

 
3.2. A bolsa tem o valor de R$ 400,00 (Quatrocentos reais) mensais, a ser 

paga no mês subsequente ao exercício das atividades, pelo período máximo de 

10 meses a partir de outubro/2018. 

3.3 As vagas são destinadas a alunos de diversas áreas do conhecimento e 

serão distribuídas nos quatro Eixos de Atuação: Arquivo Central, Museologia, 

UnBTV e DOCCA. 

 

3.4 As vagas estão dispostas da seguinte forma: 

 

Eixos de Atuação Vagas Áreas do conhecimento 

Arquivo Central 04 Arquivologia; História, Sociologia, Antropologia, 

Ciência Política e áreas afins. 

Museologia 04 Museologia 

(estudantes que tenham cursado a matéria 

“Informação e Documentação Museológica”) 

UnBTV 05 Comunicação Social, História, Sociologia, 

Antropologia, Ciência Política e áreas afins. 

DOCCA 04 Comunicação Social, Design, Arquitetura, Artes 

Visuais e áreas afins. 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1 As inscrições estarão abertas do dia 14 de agosto ao dia 20 de agosto de 

2018.  

4.2 Para se inscrever, é necessário enviar e-mail para docca@unb.br com 

currículo, portfólio (quando for o caso) e declaração de participante dos 

programas de assistência estudantil fornecida pela DDS, especificando como 

assunto “SELEÇÃO DE BOLSISTAS PROMEDEA”.  

 

5.  DA SELEÇÃO 

5.1 Os critérios da seleção são: 

a) Estar cursando graduação em áreas afins à proposta do projeto; 

b) Ter interesse pelos valores e objetivos do projeto; 

c) Ter horário vago para cumprir as tarefas do programa. 

mailto:docca@unb.br
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5.2 Os inscritos passarão por entrevista seletiva. 

5.3 A seleção será realizada pela Comissão de Seleção de Bolsistas do Projeto 

PromeDEA, composta por servidores integrantes dos quatro Eixos de Atuação. 

 

6. DO RESULTADO 

6.1 O resultado será divulgado na data provável de 29 de agosto 2018 no site 

oficial da DOCCA docca.unb.br 

6.2 O acompanhamento do processo seletivo pode ser feito por meio das redes 

sociais da DOCCA: Facebook @docca e Instagram docca_unb 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1 Os bolsistas iniciarão as atividades na data provável de 30 de agosto de 

2018.  

7.2 Dúvidas sobre esta chamada pública podem ser dirimidas pelo telefone 

3107-6788. 

7.3 A DOCCA está localizada no Instituto Central de Ciências Sul, sala AT 201, 

Campus Darcy Ribeiro, Brasília.  

 

 

 

 

 

Brasília, 14 de agosto de 2018. 

  

Brenda Oliveira Kelly 

Diretora de Organizações Comunitárias, Cultura e Arte 

Universidade de Brasília 


