
Resultado provisório das chamadas públicas para o 

Acompanhamento e Auxílio da implementação do novo Ensino 

Médio 

 
Bom dia, estudantes! 
  
Em primeiro lugar, agradeço a todas(os) pelo interesse em participar do projeto 
Acompanhamento e Auxílio implementação do Novo Ensino Médio no Distrito Federal e nos 
polos! Tivemos 15 candidatos(as), o que fez com que a concorrência pelas bolsas fosse alta! 
  
Para todas(os) candidatas(os) foram perguntadas as mesmas 5 perguntas-base, para além de 
desdobramentos dessas perguntas. A entrevista foi pontuada de 0 a 10. Em seguida, foi 
somado 0,25 pontos a cada semestre cursado pelo(a) candidato(a) segundo seu histórico 
escolar, com teto de 2 pontos (ou seja, quem está no 8º semestre em diante ganhou 2 pontos). 
Por fim, somei o IRA de cada um e assim compus a nota do processo de cada um. Abaixo estão 
as notas, junto com o resultado provisório da classificação de cada um(a): 

  

Matrícula Entrevista 
Nota 

Semestre IRA 
Soma das 

notas 

180139941 8 1,75 4,68 14,43 

180017411 8,4 2 3,93 14,33 

170027881 8 2 4,21 14,21 

200009001 8,4 1 4,38 13,78 

200017951 8 1 4,69 13,69 

200024400 8 1 4,52 13,52 

190042486 7,2 1 4,81 13,01 

211022754 7,2 0,5 5 12,7 

200028812 6 1 4,71 11,71 

200056948 6,8 1 3,87 11,67 

202051309 6,4 0,75 4,4 11,55 

211033210 6,4 0,5 4,11 11,01 

200027832 6 1 3,62 10,62 

212006002 7,2 0,25 0 7,45 

211051809 6,4 0,25 0 6,65 

211023180 5,2 0,25 0 5,45 

 
Recursos ao resultado da seleção devem ser enviados para khalil.portugal@unb.br, com a 
exposição de motivos fundamentada, até 8:00 do dia 18/03/2022. 
 
Há uma bolsa para trabalhos no Recanto das Emas, uma para o Paranoá, uma na Estrutural, e 
outra sem especificação de local. Consultarei em ordem de colocação se encaixam-se no 
trabalho em algum dos polos. O melhor colocado que puder atuar em cada polo ficará com a 
bolsa naquele polo e o melhor colocado de outra localidade (ou um segundo colocado em um 
dos polos, o que ocorrer primeiro)  serão convidados para assumir a bolsa. Espero poder trazer 
essa informação já no resultado consolidado. 
  

mailto:khalil.portugal@unb.br


Para quem não for classificada(o) como bolsista, todos(as) candidatos(as) estão convidados(as) 
a participar do projeto como voluntários(as). Para tal, responda o e-mail do resultado final 
(este é o provisório) indicando que gostaria de participar do projeto, mesmo sem bolsa. Você 
poderá contabilizar até 4 créditos de extensão por semestre, que podem ser creditadas em sua 
carga optativa ou complementar, a depender do seu curso. 
  
Qualquer dúvida, estou à disposição! 
  
Atenciosamente, 
  
Khalil Oliveira Portugal 
Doutor em Ensino de Ciências e Educação Matemática 
Professor Adjunto do Instituto de Física - Universidade de Brasília (UnB)/Câmpus 

Darcy Ribeiro 


