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EDITAL nº 19/2017 – Seleção para monitoria do - III SEMINÁRIO INTERNACIONAL 
(COOPERAÇÃO BRASIL- QUEBEC) DIVERSIDADE E EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA: PERSPECTIVAS INTERDISCIPLINARES E INTEREPISTÊMICAS 

 
 
1. INTRODUÇÃO 

 
A Universidade Federal do Sul da Bahia sediará o III Seminário Internacional 
(cooperação Brasil-Québec), que será realizado nas instalações do Campus 
Sosígenes Costa, Porto Seguro – BA, no período de 30 de agosto a 02 de setembro de 
2017, com o tema: Diversidade e educação Inclusiva: perspectivas 
interdisciplinares e interepistêmicas. 

O III Seminário Internacional (Cooperação Brasil-Quebec), objetiva promover a análise 
de políticas educativas e de práticas metodológicas inovadoras de promoção da inclusão 
e da igualdade na diversidade em ambiente escolar. A cooperação Brasil-Québec, que 
se consolida desde os dois seminários anteriores, focaliza em questões de ordem teórica 
e prática em contextos educativos e sociais distintos para possibilitar o diálogo entre 
diferentes abordagens epistemológicas do problema da diversidade na educação, nos 
contextos brasileiro e quebequense. 

A programação é formada por palestras, mesas-redondas, sessões de pôsteres, 
exposições orais e atividades de arte e cultura. 

 
2. DA FINALIDADE 

 
A atividade de Monitoria desenvolvida no III Seminário Internacional (cooperação Brasil-
Québec) tem por finalidade apoiar a realização das atividades nas diversas áreas 
solicitadas pelo Evento, visando também integrar e motivar a participação do aluno nas 
atividades relacionadas à discussões sobre a temática da educação no Brasil e no 
mundo. 

 
3. DAS VAGAS 

 
O número de vagas para monitores é igual a 24 (vinte e quatro).  

 
4 – DAS ATRIBUIÇÕES E DOS REQUISITOS DO MONITOR 
 
É exigido do monitor: 
 
a) Ser acadêmico regularmente matriculado na Universidade Federal do Sul da Bahia 

(UFSB) no Campus Sosígenes Costas; 

b) Ser ágil e ter disposição para o trabalho em equipe; 

c) Ser cordial com os colegas e com os participantes do Evento; 

d) Saber lidar com o público em geral; 

e) Conhecer bem as instalações do Campus Sosígenes Costa (UFSB); 

f) Ter disponibilidade de horário no período de 30 de agosto a 02 de  setembro de 
2017 e/ou em momentos anteriores conforme a demanda das comissões para o 
qual o estudante foi selecionado; 

g) Chegar aos locais de suas atribuições com antecedência mínima de 30 minutos; 
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h) Participar do treinamento para as suas funções. 
 

 

DAS INSCRIÇÕES 
 
O período para inscrições é de 19 de julho a 07 de agosto de 2017 e será realizado 
através de preenchimento eletrônico do formulário disponível no seguinte link:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSee_7RGaXrTt_UosXJjZYeCoCXN0NEBtb
KD91mkB5S0GzG5og/viewform 
 

 
5. DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS 

 
A seleção dos candidatos a Monitoria do III Seminário Internacional (Cooperação 
Brasil-Quebec) dar-se-á no período de 08 a 10 de agosto de 2017 a partir da análise 
dos documentos enviados por e-mail e das respostas apresentadas no formulário. O 
resultado será divulgado no site da UFSB (www.ufsb.edu.br) e do III Seminário 
Internacional (Cooperação Brasil-Quebec)  a partir do dia 14 de agosto. 

 
6. DO TREINAMENTO: 

 
Quando necessário, os(as) monitores(as) selecionados(as) serão convocados(as) 

para treinamentos específicos a critério da comissão. Os monitores serão convocados 
com uma antecedência mínima de 72 horas e o não comparecimento na atividade 
implicará em desligamento automático da monitoria do III Seminário.  
A participação do Monitor no treinamento tem CARÁTER OBRIGATÓRIO E 
ELIMINATÓRIO, ESTANDO O MESMO, CIENTE DE QUE A SUA NÃO 
PARTICIPAÇÃO IMPLICARÁ EM SUBSTITUIÇÃO. 

 
7. DOS BENEFÍCIOS: 

 
Os Monitores terão como benefício: 

a) Certificado de Monitoria com a carga das atividades desenvolvidas; 

 
 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Somente concorrerão às vagas de monitoria os alunos que se inscreverem dentro do 
prazo divulgado no item 5. É vedada a participação de alunos de outras Instituições ou 
campus que não estão citados neste edital. 
O Monitor que faltar às atividades de monitoria durante a realização do será 
substituído e terá todos os benefícios suspensos. 

 Dúvidas poderão ser enviadas para o e-mail: monitoria.sbrasilquebec@gmail.com 
 

 
 

Porto Seguro, 17 de julho de 2017. 
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