
EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA O PROJETO:  

Auxílio para desenvolvimento de atividades do NDE do Curso de Biblioteconomia da 
Faculdade de Ciência da Informação (FCI) da Universidade de Brasília (UnB) 

 

I. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

O Curso de Biblioteconomia da Universidade de Brasília (UnB) e o Núcleo Docente 
Estruturante (NDE) de Biblioteconomia torna pública, por meio deste edital, a abertura de 
inscrições para processo seletivo de estudantes de Biblioteconomia da Universidade de 
Brasília para Bolsa de Pesquisa, considerando a Resolução do Conselho de Administração nº 
0003/2018. 

 

II. OBJETIVOS DA BOLSA  

Os objetivos da bolsa são: Apoiar e desenvolver ações junto ao Núcleo Docente Estruturante 
(NDE) do Curso de Biblioteconomia da UnB, para realizar fomentar as discussões sobre a 
inserção da curricularização da extensão e atualização do Currículo do Curso de 
Biblioteconomia da UnB. 

 

III. INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO 

Coordenador: Prof. Dr. Felipe Augusto Arakaki  

E-mail: felipe.arakaki@unb.br  

Vigência: novembro a dezembro de 2020  

Valor da bolsa: R$950,00  

Quantidade de bolsas: 8 

 

IV. DAS ATRIBUIÇÕES DO BOLSISTA 

• Cumprir com as atividades previstas no plano de trabalho proposto pelo coordenador 
do projeto;  

• Cumprir a carga horário estipulada no projeto;  

•  Elaborar e apresentar relatório quando solicitado;  

•  Representar o projeto em eventos ou outras atividades quando solicitado. 

• Auxiliar na organização do Evento do NDE. 

• Apoiar em outras ações do NDE quando solicitado. 

Atividades específicas: 

• Frente 1: Curricularização da extensão nos cursos de Biblioteconomia no Brasil: 
Levantamento dos e-mails das coordenações dos cursos de biblioteconomia no Brasil; 
Elaborar um questionário para identificar como os cursos de Biblioteconomia estão 



trabalhando com essas questões; Encaminhar os questionários para coordenações de 
cursos de Biblioteconomia; Tabulação dos resultados; 

• Frente 2: Identificação das estruturas curriculares dos cursos de Biblioteconomia e 
Ciência da Informação: Tabular e esquematizar as matrizes curriculares dos cursos de 
Biblioteconomia e Ciência da Informação do Brasil e no exterior; Padronizar 
informações e gerar gráficos para dar subsídios para discussão sobre a configuração 
dos cursos de Biblioteconomia; 

• Frente 3: Levantamento da base epistêmica dos cursos de Biblioteconomia e Ciência 
da Informação no Brasil: Identificação das bases epistêmicas apresentadas nos PCCs 
dos cursos de Biblioteconomia e Ciência da Informação no Brasil e em bases de dados 
como: Base de Dados Referenciais de Artigos de Periódicos em Ciência da Informação 
(BRAPCI); Library and Information Science Abstracts (LISA); Library, Information 
Science and Technology Abstracts (LISTA); Scopus; e Web of Science; Tabulação dos 
dados; 

• Frente 4: Levantamento bibliográfico e documental sobre habilidades e competências 
do atual profissional da informação, em especial do bibliotecário: A primeira etapa 
está relacionada ao levantamento bibliográfico, que será realizada em bases de dados 
como: Base de Dados Referenciais de Artigos de Periódicos em Ciência da Informação 
(BRAPCI); Library and Information Science Abstracts (LISA); Library, Information 
Science and Technology Abstracts (LISTA); Scopus; e Web of Science. Além de outras 
fontes de informação, como publicações do IFLA. Quando possível, fez-se a busca pelo 
título, por palavras-chave e resumos, na última década, ou seja, 2010-2020, nos 
idiomas português, inglês e espanhol; Auxílio na tabulação dos dados e identificação 
das habilidades e competências do profissional da informação, em especial do 
bibliotecário no levantamento proposto; 

 

As atividades serão desenvolvidas remotamente pelos alunos e serão definidas pelo 
coordenador do projeto. 

 

V. REQUISITOS  

● Ter disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para as atividades do Projeto, incluídos 
planejamento, estudo, avaliação e atividades em geral, de forma remota.  

●Não ter pendências acadêmicas ou administrativas relacionadas aos compromissos 
assumidos anteriormente em eventos, projetos ou programas.  

● Ser estudante devidamente matriculado em curso de graduação (Biblioteconomia) na 
Universidade de Brasília.  

● Não receber bolsa ou quaisquer outras remunerações em programas institucionais (exceto 
aquela do Programa de Assistência Estudantil).  

 

VI. INSCRIÇÕES E ETAPAS DE SELEÇÃO:  

O aluno deverá preencher o formulário: https://bityli.com/A1etL   

https://bityli.com/A1etL


E enviar por o e-mail (felipe.arakaki@unb.br) histórico escolar e currículo Lattes atualizado 
em formato PDF até o dia 09/10.  

O processo de seleção será constituído das seguintes etapas:  

Cronograma e etapas 

Divulgação do edital 07 a 09 de outubro 

Período para inscrição 07 a 09 de outubro 

Análise do histórico escolar, currículo Lattes e formulário de 
inscrição 

10 de outubro 

Resultado final 10 de outubro 

 

Os critérios de seleção serão:  

• Critério 1: Formulário de inscrição; (peso 2): Perfil desejado: Proatividade, boa 
comunicação, conhecimentos básicos de Excel e facilidade com uso de tecnologia, 
conhecimentos de buscas em bases de dados; 

• Critério 2: Histórico e currículo Lattes. (peso 1).  

 

VII. PAGAMENTO 

O pagamento da bolsa é feito através de depósito em conta corrente no nome do bolsista e 
individual. Para tanto, o aluno selecionado deverá providenciar a abertura da conta, caso não 
possua. O pagamento da bolsa somente acontecerá após a entrega do relatório de frequência 
do mês em questão e relatório das atividades realizadas. 

 

VIII. DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os casos não previstos neste edital serão analisados pela Coordenação do Curso de 
Biblioteconomia junto ao NDE. 

 

Brasília, 06 de outubro de 2020. 

 

 

 

___________________________________ 

Profª Drª Fernanda de Souza Monteiro 

Coordenadora do Curso de Biblioteconomia 

___________________________________ 

Prof. Dr. Felipe Augusto Arakaki 

Presidente do Núcleo Docente Estruturante (NDE) 


