
   

Decanato de Assuntos Comunitários

Diretoria da Diversidade

RETIFICAÇÃO Nº 01 DA CHAMADA PÚBLICA N°02/2022

Propostas de ações para a Visibilidade Trans 

Trata-se  de  retificação  da  Chamada Pública  n.  002/2022,  da  Diretoria  da

Diversidade,  do Decanato de Assuntos Comunitários (UnB/DAC/DIV),  que visa o

fomento e a promoção de ações em prol da visibilidade das existências travestis e

transexuais, e alinhadas com a Política de Direitos Humanos da UnB, estabelecida

pela Resolução nº 031 de 2021 do Conselho Universitário (CONSUNI).

4. DAS INSCRIÇÕES DAS PROPOSTAS

Para concorrer aos auxílios deste Edital, a pessoa candidata deverá inscrever sua

proposta da seguinte maneira:

4.1. Estudantes de graduação: por meio do Sistema Integrado de Gestão

de  Atividades  Acadêmicas  (SIGAA),  pelo  endereço

https://www.sig.unb.br/sigaa a partir de seu próprio login, observando as

seguintes orientações: i. Acessar o sistema, ii. Responder ao Cadastro

Único e anexar a documentação comprobatória, iii. Se inscrever clicando

na aba “Bolsas” -> “Solicitação de Bolsas” -> “Solicitação de Bolsa e/ou

Auxílio”.  E,  por  fim,  se  inscrever  na  Chamada “Chamada  Pública:

Propostas de ações para a visibilidade trans”; 

4.1.1. Em caso de dúvidas, consultar as orientações em: 

http://portalsig.unb.br/images/Manuais/Manual_Portal_do_Discente_-

_Aba_Bolsas1.pdf

4.2. Estudantes  de  pós-graduação:  Encaminhar  inscrição  via  e-mail

divlgbt@unb.br,  com a documentação solicitada (observar  os modelos

anexos) em formato pdf. 

4.2.1 Currículo da pessoa proponente;

4.2.1.1  Cada  proponente  deve  fazer  sua  própria  inscrição

https://www.sig.unb.br/sigaa
mailto:divlgbt@unb.br
http://portalsig.unb.br/images/Manuais/Manual_Portal_do_Discente_-_Aba_Bolsas1.pdf
http://portalsig.unb.br/images/Manuais/Manual_Portal_do_Discente_-_Aba_Bolsas1.pdf
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para  recebimento  da  bolsa  (sendo  estudantes  de

graduação  pelo  Sistema  SIGAA  e  estudantes  de

pós-graduação pelo email  divlgbt@unb.br ), mesmo

em se tratando do mesmo projeto;

4.2.2  Documentação  comprobatória  de  conhecimentos  e

experiências sobre a temática que deseja abordar e material

adicional que possa subsidiar a análise do projeto proposto,

tais  como  artigos,  entrevistas,  pesquisas,  participação  em

mesas, seminários, congressos, portfólios, blogs, vídeos, etc.

4.2.3  A  proposta  da  atividade,  obrigatoriamente  preenchida  no

formulário anexo (anexo 1 – Modelo de Proposta); 

4.2. Os documentos deverão estar em um único PDF. Opções de sites que

podem unir vários arquivos em um único PDF: https://combinepdf.com/pt/,

https://www.ilovepdf.com/pt. 

4.3. Cada proposta poderá ter até 3 proponentes; 

4.4. Não  serão  permitidas  mais  de  uma  inscrição  pela  mesma  pessoa

proponente. 

6. DO RESULTADO E ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO

6.1. O resultado final das propostas selecionadas para esta Chamada, e as

respectivas pessoas proponentes, será divulgado no dia  28 de março de

2022, no site da DIV: www.diversidade.unb.br.

6.2.  O  prazo  para  entrega  do  Termo  de  Compromisso  (Anexo  III),

preenchido  e  assinado,  para  recebimento  dos  auxílios  objeto  desta

chamada, será até o dia 28 de março de 2022.

9. DO CRONOGRAMA

9.1. Publicação do Edital: 28 de janeiro de 2022; 

9.2. Inscrições:  de  0h00min  do  dia  31  de  janeiro  de  2022  a

http://www.diversidade.unb.br/
https://www.ilovepdf.com/pt
https://combinepdf.com/pt/
mailto:divlgbt@unb.br


   

Decanato de Assuntos Comunitários

Diretoria da Diversidade

23h59min do dia 17 de março de 2022; 

9.3. Divulgação do resultado preliminar: 23 de março de 2022;

9.4. Recebimento de recursos: 24 de março de 2022;

9.5. Divulgação do resultado final:  até  as 23h59min do dia  25 de

março de 2022;

9.6. Primeira reunião com todas as pessoas selecionadas e entrega

do Termo de Compromisso (Anexo III) preenchido e assinado: 31 de

março de 2022;

Original assinado

Ileno Izídio da Costa

Decano de Assuntos Comunitários
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ANEXO 1

MODELO DE PROPOSTA

Título da Proposta:

Objetivo (O que você pretende com essa proposta? até 3 linhas)

Justificativa (O que te levou a propor essa ação? Qual sua importância? até 12 linhas)

Metodologia (como você pretende desenvolver essa ação? Descreva o passo a passo - da produção 
à execução do projeto – que irá seguir para chegar ao seu objetivo – até 20 linhas)

Público alvo (Quais pessoas você pretende atingir com essa proposta? até 2 linhas)

Materiais: Quais materiais você irá utilizar para realizar essa proposta? Até 3 linhas)

Local: (Onde você pretende realizar essa proposta? Até 3 linhas)

Responsável pela proposta:

Demais Participantes:



Decanato de Assuntos Comunitários

Diretoria da Diversidade

ANEXO II – MODELO DE RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
CHAMADA PÚBLICA: PROPOSTAS DE AÇÕES PARA O MÊS DA VISIBILIDADE TRANS

TITULO DA ATIVIDADE:

DESCREVA DETALHADAMENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

PONTOS POSITIVOS

PONTOS NEGATIVOS

SUGESTÕES DE MELHORIA:

OUTRAS OBSERVAÇÕES:
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ANEXO III – MODELO DE FREQUÊNCIA

CONTROLE DE FREQUÊNCIA
TÍTULO DA PROPOSTA:
RESPONSÁVEL:

NOME ASSINATURA

1.

2.

3.

4.

ATENÇÃO: Anexar Frequência. 
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ANEXO IV – TERMO DE COMPROMISSO

CHAMADA PÚBLICA: PROPOSTAS DE AÇÕES PARA O MÊS DA VISIBILIDADE TRANS
TERMO DE COMPROMISSO

Eu,                                                                     matrícula [número]                  , estudante do
curso  de  [nome  do  curso],  proponente  do  workshops,  oficinas,  mesas  redondas,
publicações,  audiovisuais,  performances,  peças  teatrais  e  novas  formas  de  expressões
artísticas, intitulado [título da atividade], declaro que li e estou de acordo com todos os
termos constantes no edital [nome e período do edital].

Brasília, [dia] de [mês] de 2022.

ASSINATURA
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ANEXO V – MODELO DE AUTO DECLARAÇÃO

Eu,                                                                     matrícula [número]                  , estudante do
curso  de  [nome  do  curso],  proponente  do  workshops,  oficinas,  mesas  redondas,
publicações,  audiovisuais,  performances,  peças  teatrais  e  novas  formas  de  expressões
artísticas, intitulado [título da atividade], declaro que me identifico como pessoa [travesti,
transexual, transgênero]                         e, como tal, desejo concorrer à Chamada Pública
“Propostas de ações para o Mês da Visibilidade Trans”.

Brasília, [dia] de [mês] de 2022.

Assinatura
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ANEXO VI – TABELA DE PONTUAÇÃO (para uso da comissão de avaliação)

PROPOSTA:

Experiências na área da proposta 
apresentada (1 ponto cada – máximo 3 
pontos)
Identificação da pessoa responsável com o 
público atendido pela DIV (3 pontos)
Relevância da proposta para a visibilidade 
trans (2 pontos)
Viabilidade da proposta (2)
Outros


