
Ministério da Educação
Universidade Federal da Integração Latino-Americana

Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação

EDITAL PRPPG 104/2017, DE 22 DE AGOSTO DE 2017

Torna público edital de seleção de monitores VI
Encontro Anual de Iniciação Científica e II En-
contro Anual de Iniciação ao Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação – EICTI 2017.

A Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), por intermédio da Pró-
Reitoria  de  Pesquisa  e  Pós-Graduação  (PRPPG),  no  uso  de  suas  atribuições,  torna
pública a seleção de Monitores para atuar no VI Encontro Anual de Iniciação Científica e II
Encontro  Anual  de  Iniciação ao  Desenvolvimento  Tecnológico  e  Inovação,  EICTI,  nos
seguintes termos:

1 DOS OBJETIVOS

1.1 Selecionar Monitores para atuar voluntariamente no EICTI 2017, que ocorrerão no
câmpus Jardim Universitário nos dias 4, 5 e 6 de outubro de 2017.
1.2 Este Edital visa estimular e ampliar as possibilidades de participação dos discentes
da graduação em atividades 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/events/621/subscriptions/new, no período de 22 de agosto a
11 de setembro de 2017, até as 23h59.
2.2 No momento da inscrição o candidato deverá informar:
I - Dados pessoais;
II – Dados bancários de titularidade do candidato a monitor;
III – Dias em que possui disponibilidade para desenvolver as atividades no evento.
2.2.1  Não serão aceitas as seguintes indicações de conta bancária  para  depósito  do
pagamento:
a) Conta salário de qualquer banco;
b) Conta poupança de qualquer banco;
c) Conta fácil da Caixa Econômica Federal (Operação 023);
d) Conta conjunta em que o candidato a monitor (pessoa que vai receber o pagamento)
não seja o primeiro titular da conta.
2.2.2 No momento da inscrição o candidato dará ciência ao compromisso de participar
das reuniões a serem definidas pela Comissão Organizadora.
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3 DA SELEÇÃO

3.1 Poderão participar da seleção os discentes dos cursos de graduação da UNILA.
3.2 Serão selecionados  até 10 (dez) Monitores para atuarem no EICTI 2017 por dia de
evento.
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/ou capacitação que antecederem e
sucederem o evento; 
III - Ter disponibilidade para participar de, ao menos, 1 (um) dia, em período integral, do
Evento.
3.3.1 Os requisitos acima elencados constituem condições de participação. O candidato
que não os preencher terá indeferida a sua inscrição.
3.3.2 O candidato que faltar a Capacitação, conforme previsto no inciso II deste item e no
cronograma (item 7), será desclassificado, sendo convocado o próximo aluno classificado,
seguindo o critério estabelecido no item 4.1 

4 DA DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS

4.1 O critério classificatório será a ordem de inscrição, sendo selecionado primeiramente
os inscritos que tiverem disponibilidade nos 3 (três) dias do evento, em segundo lugar os
que  tiverem  disponibilidade  em  2  (dois)  dias  e  consequentemente,  aos  que  tiverem
disponibilidade em somente 1 (um) dia.
4.2 Havendo empate a preferência será dada conforme tabela abaixo:

Ordem Critério

1º Voluntário de IC ou DTI 2017/2018

2º Participante como monitor do EICTI 2016

3º Bolsista de IC ou DTI 2017/2018

4º Beneficiário de auxílio estudantil (PRAE)

4.2.1  A análise  dos  critérios  será  feita  pela  Comissão  Organizadora  do  EICTI  2017,
designada pela Portaria PRPPG 05/2017.
4.3 Além da quantidade de vagas ofertadas conforme item 3.1, os candidatos restantes
formarão  um  cadastro  reserva,  que  será  utilizado  para  o  caso  de  desistência  ou
substituição de monitores selecionados dentro do quadro de vagas iniciais.
4.4  O  resultado  da  seleção  deste  Edital  será  publicado  na  página  da  UNILA,  aba
Pesquisa, ambiente de Iniciação Científica, Editais, conforme previsto no item 7.

5 DAS ATRIBUIÇÕES E CAPACITAÇÃO DO MONITOR

5.1 São atribuições do Monitor do EICTI 2017:
I - Controlar o horário das apresentações, lista de presença e fichas de avaliação;
II  -  Auxiliar  os  mediadores e  estudantes  no  manuseio  dos  equipamentos  para  as
apresentações;
III - Auxiliar na organização dos pôsteres;
IV – Auxiliar nas atividades de credenciamento da equipe de realização do evento;



V – Auxiliar a Comissão organizadora nas palestras a serem desenvolvidas no evento;
VI - Executar as demais atividades delegadas pela Comissão Organizadora do evento.
5.2  A  Comissão  Organizadora  organizará  uma  capacitação  obrigatória,  conforme
cronograma, em horário e local divulgado junto a relação de monitores selecionados.
5.2.1 A capacitação poderá ser oferecida em duas edições e em diferentes horários e
locais.
5.2.2  O  monitor  selecionado  que  não  comparecer  a  capacitação  será  imediatamente
substituído. Atrasos e a não participação no período completo da capacitação, também
implicarão em substituição.
5.2.3 A participação de candidatos que estão no cadastro de reserva na capacitação é
aconselhada,  pois,  em caso  de  necessidade  de  substituição  ou  convocação de  mais
monitores,  será  dada  a  preferência  aos  candidatos  que  tiverem  participado  da
capacitação, respeitando o critério de distribuição das vagas.

6 DA AJUDA DE CUSTO E CERTIFICAÇÃO PARA O DISCENTE

6.1 Será concedida ajuda de custo ao discente selecionado para trabalhar como monitor
do EICTI 2017.
6.1.1 A ajuda de custo, no valor de R$ 50,00 por dia, não caracterizará remuneração, nem
vínculo com a UNILA.
6.1.2 O pagamento será efetuado após a realização do evento, de acordo com a presença
dos monitores, contabilizada por meio do acompanhamento diário pelo coordenador de
monitores designado pela Comissão Organizadora do EICTI 2017.
6.1.3 O pagamento da ajuda de custo estará condicionado à disponibilidade orçamentária
e financeira da UNILA.
6.2 No certificado constará a função “Monitor” e a carga horária da certificação, que será
atribuída de acordo com as atividades propostas pela PRPPG e a participação do Monitor
nos dias dos eventos.
Parágrafo único.  Para contabilização da carga horária  serão considerados os dias de
reuniões e os dias de atividade no EICTI 2017 que o Monitor atuar.

7 CRONOGRAMA

Atividade Prazo

Publicação do Edital 22/08/2017

Período para inscrições 22/08 a 11/09/2017

Divulgação do resultado A partir de 14/09/2017

Capacitação 20/09/2017

Início do evento 04/10/2017

Encerramento do evento 06/10/2017

8 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 Toda comunicação da Comissão Organizadora aos Monitores será encaminhada via
e-mail institucional, conforme e-mail fornecido na inscrição.
8.2 A participação como Monitor  caracteriza-se  como atividade voluntária.  A ajuda de
custo ao discente não implica, em qualquer hipótese, relação de trabalho com a UNILA.
8.3 Dúvidas devem ser encaminhadas unicamente para o e-mail <ic@unila.edu.br>.



8.4 Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora em conjunto com a
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.

Foz do Iguaçu, 22 de agosto de 2017

DINALDO SEPÚLVEDA ALMENDRA FILHO
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 


