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EDITAL CONJUNTO PROEX/PRPPG 01/2016, de 24 de agosto de 2016

CHAMADA PÚBLICA – SELEÇÃO DE MONITORES
 V SEMINÁRIO DE EXTENSÃO DA UNILA 

V ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
 I ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E

INOVAÇÃO

A Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), por intermédio da Pró-Reitoria
de Extensão (PROEX) e da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG), no uso de suas
atribuições, considerando a Política de Extensão, aprovada pela Resolução COSUEX n. 03, de 02
de setembro de 2014, a Lei 9.608, de 18 de fevereiro de 1988, torna pública a seleção de Monitores
para o V Seminário de Extensão da UNILA, SEUNI, V Encontro Anual de Iniciação Científica e I
Encontro Anual de Iniciação ao Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, EICTI, nos seguintes
termos: 

1 DOS OBJETIVOS

1.1 Selecionar Monitores para atuar voluntariamente no V SEUNI e no EICTI, que ocorrerão no
câmpus Jardim Universitário nos dias 5, 6 e 7 de outubro de 2016.

1.2 Esta Chamada Pública visa a estimular e ampliar as possibilidades de participação dos discentes
da graduação e pós-graduação em atividades extensionistas e de pesquisa.

2 DAS INSCRIÇÕES

2.1  O candidato  Monitor  deverá  realizar  sua  inscrição  exclusivamente  por  meio  do formulário
eletrônico do Sistema Inscreva da UNILA, disponível no endereço: https  ://  inscreva  .  unila  .  edu  .  br, no
período de 26 de agosto a 12 de setembro de 2016, até as 12h.

2.2 No momento da inscrição o candidato deverá informar:
I - Dados pessoais;
II - O evento que irá candidatar-se a Monitor;
III - Dias que possui disponibilidade.
Parágrafo único. No momento da inscrição o candidato dará ciência ao compromisso de participar
das reuniões e oficinas a serem definidas pelas Comissões Organizadoras.

3 DA SELEÇÃO
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3.1 Poderão participar da seleção os discentes dos cursos de graduação e pós-graduação da UNILA.

3.2 Serão selecionados até 10 (dez) Monitores para atuarem no V SEUNI e até 12 (doze) Monitores
para atuarem no EICTI. (Redação alterada pelo Edital PROEX/PRPPG 02/2016).
Parágrafo único. Os candidatos não selecionados estarão em cadastro de reserva.

3.3 O candidato a Monitor deve preencher os seguintes requisitos:
I - Estar devidamente matriculado na UNILA;
II -  Ter disponibilidade para participar das reuniões e oficinas que antecederem e sucederem o
evento;
III - Ter disponibilidade para participar de, ao menos, 1 (um) dia dos Eventos.
Parágrafo Único. Os requisitos acima elencados constituem condições de participação, o candidato
que não os preencher terá indeferida a sua inscrição.

3.4 O critério classificatório será a ordem de inscrição.

3.5 A análise  dos critérios  será feita  conjuntamente pela Comissão Organizadora do V SEUNI,
instituída por meio da Portaria UNILA 0911, de 25 de maio de 2016 e pela Comissão Organizadora
do EICTI.

3.6  O  resultado  da  seleção  desta  Chamada  Pública  será  publicado  na  página  da  UNILA,  aba
Extensão, ambiente Editais, e aba Pesquisa, ambiente de Iniciação Científica, no dia a partir de 19
de setembro de 2016. (Redação alterada pelo Edital PROEX/PRPPG 02/2016).

4 DAS ATRIBUIÇÕES DO MONITOR

4.1 São atribuições do Monitor do V SEUNI auxiliar na(o):
I - Recepção e credenciamento dos participantes, apresentadores e convidados;
II - Acompanhamento e organização das atividades da infraestrutura e comunicação;
III - Ensalamento dos participantes e sinalização dos espaços;
IV - Montagem e desmontagem dos espaços de apresentação;
V - Prestação de informações aos participantes, apresentadores e convidados.
VI - Executar as demais atividades delegadas pela Comissão Organizadora do evento.

4.2 São atribuições do Monitor do EICTI:
I - Controlar o horário das apresentações, lista de presença e fichas de avaliação;
II - Auxiliar os docentes e estudantes no manuseio dos equipamentos para as apresentações;
III - Auxiliar na organização dos pôsteres;
IV - Executar as demais atividades delegadas pela Comissão Organizadora do evento.

5 DA CERTIFICAÇÃO

5.1  A carga  horária  de  certificação  será  de  acordo  com as  atividades  propostas  pela  PROEX,
PRPPG e a participação do Monitor nos dias dos eventos.
Parágrafo  único. Para  contabilização da  carga  horária  serão  considerados  os  dias  de  oficinas,
reuniões e os dias de atividade no SEUNI e/ou EICTI que o Monitor atuar.

5.3 No certificado constará a função “Monitor”.
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6 CRONOGRAMA (Redação alterada pelo Edital PROEX/PRPPG 02/2016).

AÇÃO PRAZO

Publicação da Chamada Pública 24/08

Período para inscrições 26/08 às 10h a 12/09, até às 12h

Análise dos requisitos 12 a 16/09

Divulgação do resultado A partir de 19/09

Reunião/Oficina* 22/09 das 9h às 12h ou 23/09 das14h às 17h

Início do evento 05/10

Encerramento do evento 07/10

* O discente selecionado poderá optar entre participar da reunião/oficina que ocorrerá no dia 22 ou
23 de setembro no horário acima estabelecido.

7 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1 Toda comunicação das respectivas Comissões Organizadoras aos Monitores será encaminhada
via e-mail institucional.

7.2  A participação  como  Monitor  caracteriza-se  como  atividade  voluntária.  Não  implica,  em
qualquer hipótese, relação de trabalho com a UNILA e não gera expectativa de recebimento de
bolsas ou quaisquer vantagens pecuniárias.

7.3 Os casos omissos serão decididos pelas  Comissões Organizadoras em conjunto com a Pró-
Reitoria de Extensão e Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.

Foz do Iguaçu, 24 de agosto de 2016.

Professora Doutora Angela Maria de Souza
Pró-Reitora de Extensão

Professor Doutor Fernando Cesar Vieira Zanella
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação
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