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EDITAL 1/2019 - PEAC-DOCÊNCIA NA ESCOLA: EP210N 

PROCESSO SELETIVO PARA ESTUDANTES DE LICENCIATURAS 

A Coordenação do Projeto de Extensão de Ação Contínua - PEAC-Docência na 
Escola: EP210N, torna pública a abertura das inscrições para o processo 
seletivo simplificado de estudantes de licenciaturas, no período de 8 de abril 
a 10 de maio de 2019. 

1. Finalidades do Projeto 

a) Desenvolver práticas pedagógicas em uma perspectiva interdisciplinar a 
partir da imersão em um contexto escolar, mobilizando saberes 
experienciais e desenvolvendo outros saberes que comporão o “ser 
professor”.  

b) Oportunizar um processo formativo inovador para estudantes de 
licenciaturas da UnB por meio da intervenção interdisciplinar baseada na 
pedagogia de projetos, em que os licenciandos poderão estabelecer 
vínculos com suas respectivas áreas de conhecimento.  

c) Propiciar aos licenciados uma imersão no contexto escolar da Escola 
Parque 210N - EP210N - incentivando o diálogo entre os participantes e 
problematizando situações para planejar uma intervenção pedagógica. 

d) Buscar convergir os interesses dos alunos da EP210N com os dos 
licenciandos provenientes de diferentes áreas de conhecimento a fim de 
propiciar uma experiência de (trans)formação docente inovadora. 

e) (Re)conhecer as várias dimensões que compõem o espaço escolar: Espaço 
de aula, espaço de coordenação, espaço de interação com pais, espaço de 
recreação e lazer e espaços circunvizinhos à escola. 

f) Ampliar as percepções dos licenciandos para as configurações físicas, 
organizacionais e interacionais (relações interpessoais) do contexto escolar 
da EP210N. 

g)  Incentivar a articulação com os diversos cursos de licenciatura da UnB.  

2. Vagas 

O projeto terá a participação de até 10 (dez) estudantes de licenciatura, que 
cumprirão 4 horas semanais na EP210N acompanhados por um(a) professor(a) 
da escola. Os estudantes também cumprirão 2 horas semanais de 
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coordenação na UnB e 9 horas semanais para planejamento. Os participantes 
poderão integralizar até 4 créditos de extensão por semestre. 

3. Requisitos para participação 

a) Estar regularmente matriculado em curso de Licenciatura da UnB.  

b) Dedicar 15 horas semanais para o projeto, sendo 4 horas na escola (uma 
manhã ou uma tarde) e 2 horas com a coordenação. 

4. Inscrições 

Estudantes de licenciatura poderão se inscrever no período de 8 de abril a 10 
de maio de 2019 enviando para o email (flavnarita@yahoo.com.br) a seguinte 
documentação: 

a) Comprovante de matrícula do semestre 2019/1. 

b) Carta de intenções justificando o interesse por participar do PEAC-Docência 
na escola: EP210N, mencionando experiências prévias em projetos de 
ensino, pesquisa ou extensão e/ou a intenção em envolver-se nestas 
atividades durante a graduação. 

c) Quadro de horários que comprove disponibilidade de 4 horas semanais 
(uma manhã ou uma tarde) na escola e de 2 horas de coordenação na UnB. 

5. Seleção 

A seleção dos candidatos dar-se-á mediante análise de documentos. Serão 
observados os seguintes critérios:  

a) Interesse do/a candidato/a por participar do PEAC e as experiências em 

projetos de pesquisa, extensão e demais atividades acadêmicas voltadas 

para a área de ensino ou interesse em envolver-se em atividades desta 

natureza na graduação. Esse item será avaliado por meio de análise da 

Carta de intenções – (Caráter eliminatório e classificatório).  

b) Flexibilidade para trabalhar em grupo e disponibilidade de horário para atuar 

no PEAC.  

mailto:flavnarita@yahoo.com.br
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6. Cronograma

Atividade Data

E n v i o d e d o c u m e n t o s p a r a o e m a i l 
(flavnarita@yahoo.com.br)

08 de abril a 10 de maio de 2019

Divulgação do Resultado 13 de maio de 2019 (por email e 
site MUS (www.musica.unb.br)

http://www.musica.unb.br

