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Edital 01/2019-FAFIC/UERN 
 

Inscrição de candidato/a a monitor/a voluntário/a 
para a IV SEMANA DE HUMANIDADES da FAFIC/UERN. 

 
A FAFIC, FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS SOCIAIS, da Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, torna pública a inscrição de candidato/as a monitor/a 

voluntário/a para a sua IV SEMANA DE HUMANIDADES. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. A FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS SOCIAIS, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, desde 
2010 tem realizado a sua Semana de Humanidades. Em 2019 a temática da IV SEMANA DE 

HUMANIDADES/FAFIC será AS CIÊNCIAS HUMANAS E O TEMPO PRESENTE. O evento configura-se 
como uma oportunidade singular e inovadora que busca promover o debate sobre a epistemologia 
das Ciências Humanas na sociedade contemporânea, a partir dos pressupostos dos diferentes 
campos de saber, agregando o público dos cursos de Ciências Sociais, Filosofia, Geografia, História, 
Jornalismo, Publicidade e Propaganda, e Rádio TV e Internet, assim como do Mestrado em Ciências 
Sociais e Humanas, além dos demais cursos da UERN e das instituições de ensino superior de 
Mossoró e região e dos estados do Ceará, Paraíba e Pernambuco; 

1.2. Os dias de atuação do/as monitore/as voluntário/as serão entre 25 a 28 de novembro de 2019, na 
FAFIC e no Teatro Lauro Monte, durante os turnos matutino, vespertino e noturno; 

1.3. O/a candidato/a a monitor/a voluntário/a indicará, em formulário preenchido no ato da inscrição, 
os turnos disponíveis para participar do evento; 

1.4. A Coordenação da IV SEMANA DE HUMANIDADES poderá solicitar o apoio do/as monitore/as 
voluntário/as em atividades prévias ou posteriores ao período indicado no item 1.2, para estrita 
tarefa de organização ou encerramento do evento; 

1.5. Todo/a monitor/a voluntário/a terá direito a certificado de participação no evento, isento da taxa 
de inscrição, com indicação da carga horária total, comprovada através de assinatura em folha de 
frequência e avaliação do evento, elaborada e supervisionada pela Comissão Organizadora da IV 

SEMANA DE HUMANIDADES; 

1.6. Todo/a monitor/a voluntário/a terá direito às refeições no campus central, durante o evento. 

2. DAS VAGAS 

2.1. Serão ofertadas 40 vagas, para as quais o/as monitore/as voluntário/as estarão desempenhando 
suas funções nas diversas atividades da IV SEMANA DE HUMANIDADES. 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. As inscrições serão de 26 a 30 de setembro de 2019, através do preenchimento do formulário 
digital de inscrição disponível em: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczKZgN9Zg79MX3J8A5T_98V5oWcPdM0j0B-
iJErmhnJuie5g/viewform    

3.2. O/as candidato/as a monitor/a voluntário/a deverão comprovar seu vínculo junto à UERN através 
do envio de seu comprovante de matrícula, inserindo-o no formulário digital de inscrição. A 
declaração de vínculo é emitida pela Plataforma Íntegra. 
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4. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

4.1 Prioridade aos primeiros 40 inscritos, conforme adequação da disponibilidade de tempo para a 

monitoria; 

4.2 Segunda prioridade: estudante que comprove ser residente universitário/a; 

4.3 Terceira prioridade: estudante residente fora de Mossoró, que se disponha a passar o dia inteiro 

no evento; 

4.4 Quarta prioridade: estudante residente em Mossoró em bairro distante do Campus Central, que 

se disponha a passar o dia inteiro no evento;  

4.5 Quinta prioridade: estudante mais próximo da conclusão do curso. 

5. DAS ATRIBUIÇÕES 

5.1. Apoiar a Coordenação da IV SEMANA DE HUMANIDADES na operacionalização do evento; 

5.2. Monitorar o público participante e dar assistência aos ministrantes de atividade durante o evento, 
visando a evitar tumulto ou atrasos; 

5.3. Encaminhar o público participante para o local das atividades; 

5.4. Orientar sobre o local dos banheiros, bebedouros e do Centro de Convivência do Campus Central; 

5.5. Transportar equipamentos para as salas de atividade e providenciar a respectiva instalação e 
resguardo do material utilizado; 

5.6. Prover água e informes aos ministrantes em atividade; 

5.7. Informar à Coordenação da IV SEMANA DE HUMANIDADES sobre qualquer problema percebido. 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

5.1. A inscrição do/a candidato/a implicará no conhecimento e aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, não sendo aceita alegação de desconhecimento; 

5.2. Os candidatos poderão obter informações referentes à IV SEMANA DE HUMANIDADES pessoalmente na 
Secretaria da FAFIC ou na página https://semanadehumanidadesuern.com.br/ ou pelo e-mail 
quartasemanadehumanidades@gmail.com. 

5.3. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão Organizadora da IV SEMANA DE 

HUMANIDADES. 

 

Mossoró/RN, 24 de setembro de 2019 

 

 

 

______________________________ 

William Coelho de Oliveira 
Diretor da FAFIC 

Port. nº 0476/2018-GR/UERN 
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