Chamada para Monitoria Mostra de Cursos
Semana Universitária UnB 2017
Departamento de Sociologia (SOL)

Graduandos/as interessados/as em ser monitor/a na Mostra de Cursos da Semana Universitária UnB
2017, que será realizada de 23 a 27 de outubro de 2017, devem inscrever-se na secretaria acadêmica do
SOL no período de 09 e 10 de outubro de 2017. As inscrições poderão ser feitas das 08h às 18h em
cada um dos dias. Salientamos que o prazo exíguo deve-se ao cronograma de cadastramento de
bolsistas estabelecido pelo DEG. Lembramos que, além das cinco pessoas bolsistas, também
buscaremos a participação de pessoas como voluntárias, logo, quem se inscrever e não for contemplado
ainda poderá ser chamado para particioar - a atividade de monitoria na Semana Universitária é
computada como atividade de extensão.

Podem se candidatar estudantes inscritos/as nas habilitações do SOL (Bacharelado em Ciências Sociais,
Bacharelado em Sociologia e Licenciatura em Ciências Sociais) e que explicitem em uma breve carta
de intenções seu interesse e sua disponibilidade para desenvolver as seguintes atividades:

- Participar de reuniões com toda a equipe;
- Levantar dados a respeito de: i) perfil das habilitações de Ciências Sociais; ii) os/as egressos/as e suas
atuações no mercado de trabalho regional, nacional e internacional; iii) projetos acadêmicos relevantes
das 07 linhas de pesquisa do Departamento de Sociologia; iv) preparar material áudio-visual sobre o
curso, bem como preparar e reunir material impresso para a exposição do curso na Mostra;
- Preparar-se para interagir com estudantes do ensino médio, respondendo a perguntas e suscitando o
interesse do público pelas informações disponibilizadas na Mostra;
- Atuar de modo integrado e harmonioso com toda a equipe, respeitando os acordos estabelecidos
(rodízios de permanência na Mostra, etc);
- Participar da avaliação oral ao final da Mostra por parte da equipe.

As atividades indicadas abaixo serão realizadas no âmbito do cronograma:
- Reuniões e fase preparatória de toda a equipe - de 16 a 19 de outubro
- Desenvolvimento das atividades da Mostra - de 23 a 27 de outubro

- Devolução de material utilizado na Mostra e realização da avaliação oral com toda a equipe - 30 de
outubro
- Encerramento da monitoria - 31 de outubro.

Ao total, serão realizadas 05 monitorias remuneradas, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em
uma única parcela. Dessas cinco monitorias remuneradas, 02 (duas) estão reservadas para estudantes
que se auto-declararem negras/os, assinando termo disponível na secretaria. Caso não haja inscrições
para essa modalidade, essas monitorias remuneradas serão disponibilizadas para a ampla seleção. Além
da obrigatoriedade de estar matriculada/o em alguma das habilitações ofertadas pelo SOL, a/o
estudante, para poder se candidatar, deve (i) ter cursado no mínimo dois semestres letivos do
curso de graduação; (ii) não ter vínculo empregatício e não receber qualquer outro tipo de bolsa
(com exceção dos benefícios do Programa de Assistência Estudantil da UnB).
Havendo mais de cinco pessoas inscritas, os critérios de desempate nesta seleção serão os seguintes,
observados na ordem a seguir:
1)

Terá preferência a/o estudante que estiver há mais semestres no curso;

2)
Comprovar, por meio de declarção de coordenador/orientador ou outro documento
oficial, a participação em atividades acadêmicas institucionais extra-curriculares realizadas pela UnB
(Iniciação Científica; Projetos de Extensão; Programa de Educação Tutorial; Empresa Júnior; Programa
de Iniciação à Docência; etc.);
3)

Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) mais elevado.

As/os estudantes selecionadas/os serão convocadas/os e deverão comparecer à secretaria acadêmica do
SOL para assinar o Termo de Compromisso referente à remuneração na quarta-feira, dia 11 de outubro
de 2017.
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