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SELEÇÃO DE BOLSISTA PIBEAC/2019 

 

O Curso de Licenciatura em História torna pública a abertura de inscrições e convida os interessados a submeterem 

suas candidaturas a bolsistas PIBEAC/2019 dos seguintes projetos de extensão: 

Título: Arquivo, memória e patrimônio: tratamento da documentação do Centro de Convivência 

Antônio Diogo 

Coordenadora: Fernanda Aparecida Domingos Pinheiro 

Título: Acervo cartorial no Arquivo Público do Estado do Ceará: organização e digitalização de um 

patrimônio histórico 

Coordenador: Rafael da Cunha Scheffer 

REQUISITOS 

São requisitos para participar da seleção e ser indicado como bolsista: 

I. Estar matriculado regularmente em curso de graduação da UNILAB;  

II. Ter coeficiente de rendimento acadêmico igual ou maior a 7,0 (sete);  

III. Ter o currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq a menos de um ano antes de sua indicação;  

IV. Não possuir pendências na apresentação de relatórios de projetos anteriormente desenvolvidos na Universidade;  

VI. Ter carga horária disponível mínima de 12 (doze) e máxima de 20 (vinte) horas semanais, conforme previsto 

nas normas da Resolução CONSUP/UNILAB, nº 12/2011 que dispõe sobre o Programa Integrado de Bolsas (PIB) 

da UNILAB;  

VII. Ao integrar o projeto, concordar com os deslocamentos que se fizerem necessários ao desenvolvimento das 

atividades presentes no termo de compromisso (ver site: www.unilab.edu.br/pro-reitoria-de-extensão-arte-e-

cultura);  

VIII. Não possuir, na vigência do projeto, outra modalidade de bolsa, excetuado auxílio do Plano Nacional de 

Assistência Estudantil ou equivalente;  

IX. Não possuir na vigência do projeto qualquer atividade remunerada, exceto para o estudante voluntário.  

 

INSCRIÇÃO 

As candidaturas devem ser enviadas por e-mail para o seguinte endereço: fernandapinheiro@unilab.edu.br  

O prazo de envio é do dia 17/12/2018 ao dia 19/12/2018, até às 23h59. 

 

DOCUMENTAÇÃO 

Devem ser anexados ao e-mail de submissão da candidatura os seguintes documentos: 

I. Histórico Acadêmico; 

II. Carta de intenção (que justifique o interesse em participar dos referidos projetos).  
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SELEÇÃO 

A seleção levará em consideração o IDE e a nota atribuída à carta de intenção. A nota final será a média das 

pontuações. 

Será acrescido na nota final 1,0 ponto para os candidatos que se formam a partir de 2020.1. 

Será acrescido na nota final 1,0 ponto para os candidatos que participam dos grupos de pesquisa que envolvam os 

coordenadores dos projetos. 

 

RESULTADO 

O resultado final será divulgado no dia 20/12/2018. 

 


