COM A DIFERENÇA TECER A RESISTÊNCIA
3º Seminário Internacional Desfazendo Gênero
10 a 13 de outubro de 2017
Campina Grande, Paraíba

Edital para seleção de Monitoria
A Comissão Organizadora do 3º Seminário Internacional Desfazendo Gênero, a ser
realizado de 10 a 13 de outubro de 2017, em Campina Grande, sob a responsabilidade
do Núcleo de Investigações e Intervenções em Tecnologias Sociais da Universidade
Estadual da Paraíba, tem a satisfação de convidar estudantes interessado/as para se
inscreverem no processo de seleção de monitore/as do evento.
Quantidade de vagas
Serão disponibilizadas ao todo 50 vagas para estudantes de graduação e pósgraduação matriculado/as em Instituições de Ensino Superior do Estado da Paraíba.
Em razão de contatos estabelecidos com profissionais da rede básica de ensino e
movimento secundarista de Campina Grande, disponibilizamos 10 (dez) vagas de
monitore/as estudantes do ensino médio e/ou técnico da rede pública de ensino.
Prazos e Inscrições
Inscrições: 20 de julho a 5 de agosto
Divulgação dos resultados: 10 de agosto
Para realizar a inscrição, a pessoa interessada deverá preencher o formulário de
inscrição disponibilizado online na área de inscrite/o/a e anexar comprovante de
matricula informando Curso de Graduação e semestre letivo, emitida nos últimos 30
dias.
As inscrições de estudantes de ensino médio serão feitas manualmente, mediante a
lista indicada por professore/as responsáveis.
Pré-requisitos para concorrer
Estar regularmente matriculada/o em Instituição de Ensino Superior, no âmbito da
graduação e pós-graduação e/ou na rede básica de ensino em nível médio e/ou
técnico, localizada no estado da Paraíba.
Ter disponibilidade de participar de reuniões preparatórias que acontecerão na
segunda quinzena de agosto e durante o mês de setembro (ao todo 4 reuniões).
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Processo de seleção
A seleção ocorrerá em etapa única, classificatória, a partir da pontuação da pessoa
candidata, que deverá ser, no máximo, de 10 pontos, compreendendo: (a)
participação em atividades de pesquisa e extensão relacionadas aos temas
articuladores do evento (5 pontos); b) experiência com monitoria (3 pontos) e; c)
outros aspectos declarados no formulário de inscrição (2 pontos).
Serão consideradas aprovadas e convocadas as pessoas que estiverem classificadas
até a 60ª posição.
Em caso de desistência, antes do início do evento, serão convocado/as outro/as
candidato/as classificáveis.
O resultado final será divulgado na página do evento no dia 05 de agosto de 2017.
Atribuições concernentes à monitoria
●

Antes do evento:

-

Participar das reuniões preparatórias que acontecerão previamente ao evento:
Serão ao todo 4 reuniões ampliadas com carga horária de 5 horas-aula, sendo 1
no mês de agosto, 2 no mês de setembro e 1 na primeira semana de outubro,
podendo acontecer em dias da semana e horários alternados, previamente
acertados com a equipe. A pessoa classificada que não participar de pelo
menos 3 reuniões preparatórias do evento terá sua vaga remanejada para
outras candidaturas classificáveis.

-

Realizar a divulgação do evento;

-

Seguir as orientações e supervisão da Coordenação de Monitoria;

-

Auxiliar, quando necessário, as demais Comissões do evento.

●

Durante o evento:

-

Acolher convidado/as e participantes do 3º Seminário Internacional Desfazendo
Gênero;

-

Participar do credenciamento e entrega de materiais;

-

Auxiliar na organização das atividades de infraestrutura;

-

Orientar pessoas convidadas e participantes sobre os locais das atividades
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realizadas em cada dia do evento;
-

Atuar na resolução de problemas;

-

Acompanhar as atividades de apresentação de trabalhos e palestras;

-

Assumir responsabilidade pela condução de listas de presença entregando-as
pontualmente à coordenação de monitoria ao final de cada atividade.

Atribuições da coordenação do evento:
A coordenação geral do evento se responsabiliza pelo fornecimento do suporte
necessário ao desenvolvimento das atribuições de cada monitor/a, tais como
alimentação, translado, além de materiais e insumos necessários. Caso manifeste
interesse, no ato da inscrição será assegurada hospedagem nas condições
oferecidas pelo alojamento coletivo a ser disponibilizado para participantes
inscrito/as no evento. Também será emitido certificado de participação de
monitoria incluindo todos os momentos associados ao exercício da função, com um
total de 120 horas-aula.

Campina Grande, 20 de julho de 2017

Atenciosamente,
Comissão Organizadora do 3º Seminário Internacional Desfazendo Gênero
Coordenação de Monitoria
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