Chamada para participação como monitor(a) no
Congresso de Brasileiro de Sociologia (SBS)
A presente chamada tem por objetivo selecionar estudantes de graduação
e pós-graduação, vinculadas(os) ao ICS (Instituto de Ciências Sociais), para
atuar como monitor(a) junto ao Congresso da SBS. Assim, podem se candidatar
nessa chamada estudantes matriculadas/os nos bacharelados em Antropologia,
Ciências Sociais ou Sociologia, ou na Licenciatura em Ciências Sociais, bem
como nos programas de pós-graduação em Antropologia, Estudos Comparados
sobre as Américas ou Sociologia.
A participação como monitor(a) na SBS, que será realizada de 26 a 29 de
julho de 2017, pressupõe a disponibilidade para trabalhar em 2 (dois) dias do
evento, ficando livre para frequentar as atividades nos outros dois dias. A escala
de trabalho será definida posteriormente. A priori ocorrerá um treinamento de
quem for selecionada(o) na última semana de junho, havendo outro momento de
treinamento imediatamente antes da SBS (21 ou 22 de julho). Em troca da
realização das atividades de monitoria, a(o) estudante ficará isenta(o) da taxa de
inscrição para o evento, recebendo, ao final, um certificado de participação e um
certificado de monitor(a). A princípio espera-se preencher aproximadamente 40
(quarenta) vagas, sendo 20% (oito vagas) reservadas a estudantes negras/os
e/ou indígenas.
Havendo número superior a quarenta inscritas/os, serão adotados os
seguintes critérios de classificação na ordem abaixo.
1) Créditos cursados: quanto maior o número de créditos cursados, maior a
prioridade (ou seja, a classificação seguirá a ordem decrescente de
semestres cursados).
2) Estudantes que recebam auxílio socioeconômico.
3) Estudantes cujas famílias sejam consideradas de baixa renda,
comprovada por meio da inscrição no Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal (CadÚnico) de que trata o Decreto nº 6.135,
de 26 de junho de 2007.
4) Estudantes de graduação.
Cronograma
Inscrições: de 14 a 19 de junho de 2017.
As inscrições devem ser realizadas presencialmente na secretaria acadêmica da
sociologia, no prédio do ICS, no horário de 9h às 17h.
Deve-se preencher o formulário de inscrição disponível na secretaria e
entregar, além do comprovante de matrícula, documentos comprobatórios
- quando for o caso - referentes ao recebimento do auxílio socioeconômico
e/ou inscrição no CadÚnico.
Divulgação do resultado provisório: até 20 de junho de 2017.
Dúvidas podem ser enviadas para: <sfk@unb.br>.

