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EDITAL DE SELEÇÃO – BOLSAS DE EXTENSÃO (PIBEX) – UNIFESP  

 

1. Apresentação 

Bolsa de Extensão (PIBEX), Programa Institucional de Bolsas de Extensão, Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP), vinculada ao Projeto de Extensão “Rede Mobilidade: 

Formação e Debates”, coord. Prof. Dr. Ricardo Barbosa da Silva, voltado à articulação em 

rede através das mais diversas iniciativas de agentes do meio acadêmico, de docentes do 

ensino básico ao superior e aos coletivos que tenham como foco a temática da mobilidade 

urbana.  

2. Finalidade  

Propiciar a oportunidade de participação de estudantes do curso de graduação de Geografia 

do Instituto das Cidades, Campus Zona Leste, no referido projeto de extensão, com o 

propósito de atuação em cursos de extensão escolas públicas de ensino básico, bem como, 

auxiliar na organização e participação de cursos de extensão voltado ao debate e a formação, 

em ambos, relacionados à temática da mobilidade urbana. 

3. Perfil do Bolsista 

3.1. Os candidatos à vaga deverão ser estudantes regularmente matriculados no curso de 

Geografia, Instituto das Cidades, Campus Zona Leste, Unifesp; 

3.2. Os candidatos deverão mostrar interesse em atividades de extensão relacionadas à 

temática da mobilidade urbana e ser proativo no auxílio a organização e participação nos 

cursos de extensão. Desejável que tenha interesse em desenvolver aspectos relacionados a 

cartografia social e digital colaborativa para mobilidade urbana. 

4. Compromissos do estudante 

 

4.1. O bolsista deverá cumprir de 12 (doze) horas semanais de atividades, de acordo com 

o horário estabelecido pelo orientador do projeto; 

4.2. Deverá estar regularmente matriculado em curso de graduação durante toda vigência 

do programa e manter o currículo Lattes atualizado; 

4.3. O bolsista deverá dedicar-se às seguintes atividades: 

4.3.1 Organização e participação nas atividades de extensão, com disponibilidade 

eventualmente aos sábados;   

4.3.2 Transcrição de entrevistas; 

4.3.2. Auxiliar na organização e confecção de mapas temáticos. 

4.4 O bolsista deverá apresentar o trabalho de pesquisa no Congresso Acadêmico da Unifesp. 
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5. Processo de Seleção 

 

O processo seletivo contará com duas etapas: 

5.1. Comprovante de matrícula do curso de Geografia, Instituto das Cidades, Campus 

Zona Leste; 

5.2. Carta de intenção, relatando suas motivações pessoais e acadêmicas em atuar no 

projeto de extensão “Rede Mobilidade” -até uma lauda; 

5.3. Entrevista com o professor orientador indicado pelo candidato. 

 

6. Inscrições 

 

6.1. O prazo de envio do comprovante de matrícula e carta de intenção é de 22/05/2020; 

6.2. O candidato deverá enviar do comprovante de matrícula e a carta de intenção via e-

mail: (rbsilva@unifesp.br) até o prazo definido neste edital de seleção. 

 

7. Concessão da Bolsa 

Bolsa de Extensão (PIBEX), Programa Institucional de Bolsas de Extensão, Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP), edital PROEC nº 59/2020, terá um valor de R$ 400,00, 

para um período de 8 (oito) meses. 

8. Cronograma Provável 

 

8.1. Período de Inscrição: 08/05/2020 a 22/5/2020; 

8.2. Divulgação dos aprovados para a entrevista: 29/05/2020; 

8.3. Entrevistas virtuais: 04/06/2020 a 10/06/2020; 

8.4. Divulgação do resultado: 17/06/2020; 

8.5 Apresentação dos documentos até comprobatórios: 23/06/2020; 

8.6. Início previsto das atividades do bolsista: 01/07/2020.  

 

São Paulo, 08 de maio de 2020 
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